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. ॥ श्रीः ॥ 

महाकविश्रीभवभ्रूतिप्रणीतं 

मालतीसाधवम् । 
निपुरारिजगद्धरकृताभ्यां दीकाभ्यां समेतम् । 

मद्गेरा रामकृष्ण तेलद्ग 
इयनेन संशोधितम् । 
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तच्च 

शाके १८२२ वत्सरे 

मुम्बय्यां 

निणेयप्तागरयश्राटयाधिपतिना खकीये मुद्रायन्ने मुद्रयित्वा 

प्राकादयं नीतम् । 

मूल्यं रुप्यकद्यम् । 





विक्ञपिः 
० ~~~ ~~ 

अस्य प्रकरणस्य प्रणेतुः श्रीमद्धवभूतिकवेरितिन्रततं न कापि विस्तरेण लभ्यते । 
अनेन स्वविरचितमदहावीरचरित-मालतीमाधव-उत्तररामचरिताद्यरूपकत्रयस्य 
प्रस्तावनासु किंचित्खवंशादिवणैनं कतमस्ि । तयथा-आसीदक्षिणापये विद्- 

मषु पद्मपुरं नाम नगरम् । तत्र केचिततेत्तिरीयाः कादयपा उदुम्बरोपाभिधाना 
ब्रह्मवादिनो द्विजा वसन्ति स्म । तेषां वेरो मदाकविनम कधिद्वाजपेययाजी 

विप्रो बभूव । अस्मात्पन्नमः पुरुषो भवभूतिः । भवभूतेः पिता नीलकण्ठः, जननी 

जलुकर्ण, पितामहो भटगोपालः, गुरुश ज्ञाननिधिः । अधीतवानयं तकंन्याकर 
णपृत्रत्तरमीमांसादीनि शाघ्नाणि । अस्य पितृकृतं नाम श्रीकण्ठ इति । "तपस्वी 
कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव । गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवमूतिसितानना॥' 
इति प्यकरणोत्तरं तस्यैव भवभूतिरिति नामान्तरं जातम् । अनेनव च नाघ्राय 

कविलाके प्रसिद्धो बभूवेति । 

कान्यकुच्जापिपतेयदोवर्मणः सभायां भवभूतिरासीदिति रौजतरद्गिणीतोङ- 
यते । यशोवर्मसमयश्च लिस्तवर्षायसप्तमशतकपूवार्धं बभूव । अतो भवभूतरयि 
समयो निरुक्तसप्तमशतकमेत एवेत्यवाचीनपण्डि तानामूहः । 

भवभूतिकृतिषु महावीरचरित-मालतीमाधव-उत्तररामचरितास्यं रूपकत्नयमप- 

दयाय नान्यः कोऽपि प्रबन्धः प्राप्यते । तथापि शात्रधरपद्धतौ- 

निरवयानि पदानि यदि नास्यस्य का क्षतिः । 

भिष्षुकक्षाविनिक्षिप्तः किमिधुर्नरिसो भवेत् ॥ 

दति पयम्, गदाधरभटसंकलितेरसिकजीवने च-- 

'अलिपरलरनुयातां महूदयहदय ज्वरं विदटुम्पन्तीम् । 
म्रगमदपरिमल्लदरीं समीर किं पामरेषु रे किरसि ॥' 

र. जी. पर. ३।२ 

१ “जातूकर्णी" इत्यपि रुपान्तरम् । 

२ आयोसप्तरात्या अनन्तपण्डितङृतटीकायां भवभूतेः संबन्धात् इव्यायाया- 

व्याख्याने द्रष्टव्यम् । वीरराघवविरचितायां महावीरचरितरीकायामष्येवमेवोक्तम् । 

परतु तत्र (साम्बा पुनातु भवभूतिपयित्रमूर्तिः" इत्यादि पयं निर्मितमिति प्रोक्तम् । 
३ मालतीमाधवावतरणिकायां श्रीमद्धिर्डाक्टरभाण्डारकरैरुक्तम् । एतद्विष- 

यको राजतरङ्गिणीस्थः शोकस्त्वयम्- 
"कविवाक्पतिराजश्री मवभूत्यादिसेवितः । 

जितो ययी यश्ोवमां तद्रणस्वुतिबन्दिताम् ॥" 

राज, ४।१४५ 



` कि चन्द्रमाः प्रत्युपकारलिप्सया 
करोति गोभिः कुमुदावबोधनम् । 

. खभाव एवोत्नरतचेतसां सतां 
परोपकारय्यसनं हि जीवितम् ॥ 

र. जी. प्र, ३।९५ 

इति प्रय॒द्रयं च भवभूतिनाप्ना समुदधेतं लभ्यते । अतो भवभूतिना विरचितो ऽन्य 
कोऽपि प्रबन्ध आसीत्, उत तक््रेतानि चुभाषितान्यैवेतानि, आदोस्विदेतत्पयक- 
तान्यः कोऽपि भवभूतिवेभुतेति निशरेतुं नैव शक्यते । 

अचर प्रकारितयोमाख्तीमाधवरीकयोः प्रथमा भावप्रदीपिकाद्या दाक्षिणात्येन 

पवंतनाथतनयत्निपुरारिसूरिणा विनिः । इयं सप्तमाङ्कपयन्तमेव कन्धा । अव- 
शिष्टाङ्कचयसय टी" निट परत्नावल्याख्या नान्यदेवेन पूरिता । द्वितीया श्रीरल्न 
घराद्मजजगद्धरपण्डितविरचिता पाठान्तरैः सह पुस्तकरान्ते निवेशिता । एवं टी 
काद्रयसंब्रलितमेतन्मालतीमाधवं प्रकरणं प्रकाशितं चेन्नितरां रसिकजनहदयाहादकं 
स्यादिति समालोच्य कृतोऽयं प्रकृतो यज्ञः । अच्र च सुद्रणादिष्वनवधानतयाप- 

तितं दोषजातं क्षन्तन्यं सदयः सद्धिरिति विज्ञापयति 

विद्रदनुचरो 

मङ्गदाश्मा । 



॥ श्रीः ॥ 

माटतीमाधवम् 
प्रथमोऽङ्कः | 

चूडापीडकपारंकुलगडन्मन्दाकिनीवारयो 
विद्यत्प्रायल्लार्खोचनशशिखिज्वाङाविमिश्रत्विषः 

भावभ्रवीपिका। 
रेन्दन्या कलयावतसितकचं सौन्दयैसारास्पदं 

कारुण्यास्रतपूरपूरितलसष्रीलाकराक्षाङ्रम् । 
उयत्कोटि दिनेश्चमण्डलरुचिन्यक्षारिभाभासुरं 

वन्दे पाशखणीक्षुचापसुमनोबाणापहं तन्मदहः ॥ 
यद्रण्डमण्डलगलन्मदवारिधाराः कर्णद्रयव्यजनवातविधूतिङ्चीणाः । 
भक्तान्तरायनिवहा इव सायैमाणा भान्ति द्िपेन्द्रवदनं तसुपाश्रयामः ॥ 

एकाभ्नमूटनिटयकरिभूधरनायकौ । 
काश्नीपुरीश्रीा वन्दे कामितार्थप्रसिद्धये ॥ 
पद्वाकयप्रमाणज्ञो भवभृतिमदाकविः । 

मालतीमाधवं नाम यद्रुपकमरीरचत् ॥ 
क्रियते विष्रतिस्तस भारद्वाजेन धीमता । 
यञ्वनः पवेतेश्स्य सूनुना त्रिपुरारिणा ॥ 
सन्ति यद्यपि चैतस्य व्यायाः प्राच्यास्तथापि ताः। 
अवक्तव्योक्तिवक्तव्यलयागाभ्यां नाता वधः ॥ 
अतो मितेन वचसा ल्वी भावगप्रदीपिका । 
मालतीमाधवसेयं रच्यते रसिदगप्निया ॥ 
अरप्रपूर्वव्याद्यानामस्तु वैतन्मनोहरम् 1 

अट्रदिव्यकान्तानां मानन्य इव कामिनाम् ॥ 

प्राग्व्याख्यासंनिधाने वा भवलस्योपयोगिता । 
भानोरसंनिधाने किं न ग्राह्या करदीपिका॥ 

पुरातननिवन्धेषु येषां धीर्नावगाहते । 



२ माहतीमाधवे 

पान्तु त्वामकठोरकेतकरिखासंदिग्मु्पेन्दवो 
भूतेशस्य भुजङ्गवल्िवख्यसरदद्धजूटा जयाः ॥ ! 

तेषामस्मादशां वैतदुपयोगि भविष्यति ॥ 
सर्वथा सादरं सन्तः प्रतिग्रहन्वमत्सराः । 
कोवा प्रणयिनि ग्रह कु्यादेवावधीरणाम्॥ 
अथवा नः क्रिमेतेन देन्येन यदि मक्रृतो । 
विरोषं चेद्विशेषज्ञः पदयेदृह्ातु तां तदा ॥ 
साहिलयाध्वपरिश्चुण्णधियामस्मादशां श्रमम् । 

तादरा एव जानन्ति विदुरन्ये कथं खलाः ॥ 
अथ तत्रभवान्भवभूतिः कीर्यादिसत्काव्यनिमांणप्रयोजन प्रापतये प्रेक्यप्रबन्धमेदं 

नाय्यप्रधान प्रकरण साङ्ग मालतीमाधवं नाम रूपकमाततान । तत्र प्रकरणलक्षणं 

स्ते तक्रकविराजवुद्या वस्वशरीरं च नायकं चवे। खययुत्पाय विरचयेत्तज्जेयं 
ग्रकरणं नाम ॥* इति । दशरूपकेऽपि-अथ प्रकरणे त्तमुत्पायं लोकसंश्रयम् । 
अमाविप्रवणिजामेकं कुयोत्तु नायकम् ॥ धीर प्रशान्तं सोपायं धर्मकामार्थतत्प- 
रम् । रोषं नाटकवत्सधिप्रवेशकरसादिकम् ॥* इति । तन्न नाय्योपक्रमे विघ्रोपशा- 
न्तये कुरील्वेः पूर्वरङ्गः करियते । तदुक्तम्--्रथमं पूरवरङ्गश्च ततः प्रस्तावनेति 

च । आरम्भ सर्वनाय्वानामेतत्सामान्यमिष्यते ॥ यन्नाव्यवस्तुनः पूवे रङ्गविघ्रोप- 
शान्तये । कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स कीर्तितः ॥* इति । तत्र चानुषटितिभ- 

रतोपदिपूर्वरद्ङ्गकलपेन सूत्रधारेण पाव्वाङ्गभूता नान्दी म्रयोक्तव्या । तदु- 
्तम्ू--"ययप्यङ्गानि भूयांसि पू्ैरङ्गस्य नाटके । तेषामवद्यं कर्तव्या नान्दी न- 

न्दीश्ररत्िया ॥* इति । नान्दीलक्षणं तु-आशीनमस्क्रियारूपः शकः काव्य- 
मुखोदितः । नान्दीति कथ्यते तस्यां पदादिनियमोऽपि वा ॥ माल्या शङ्कचक्रा- 
व्जकोककेरवसंसिनी । नान्दी पदद्रदशभिरशभिवौप्यलकरृता ॥' इति । अपि वा 

इति पदानियमपक्षोपक्षेपः। तथाह वियानाथः--"किन्नान्यां पद्नियमो नाभ्यु- 
पगतः) इति । तत्र कविधिकीर्पितसय प्रकरणस्यातित्रपरिसमाप्तये विरिषटेष्टदे- 
वतानमस्कारलक्षणं मङ्गलमाचरन्पूवेरद्गाङ्भूतामषटपदात्मिकामाशीरलकृतां नान्दीं 

सूत्रधारप्रयोज्यां तावदाह--चूडेति । एषा च संदिग्धमुगधेन्द वः इति चन्द्र 
नामष्विता नान्दी । तदुक्तम्--भ्चन्द्रनामाड्भिता काया रसानां सष यतो निधिः । 
प्रीते चन्द्रमसि स्फीता रसश्रीरिति वाकिः ॥* इति । अयम्थः- भूतेशस्य 
जटाः पान्त्विति सबन्धः । ता विशिनष्टि-- चूडेति । चूडा दिखा । शिखा 
चूडा केदापाराः' इयमरः । तथा च सखाश्रयभूतं शिरो लक्ष्यते । कपालमादि- 
कायाः शिरोभषणलात् । तस्ापीडसत्न ति्डद्धा खक् । "आपीडरेखरोत्तंसा- 



प्रथमोऽङ्कः । ३ 

एतच । 

सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहतकोमारबर्द- 
त्रापात्नापाग्ररन्धं विति फणिपतौ मोगरंकोचभानि । 

गण्डो्ानाटिमाखामुखरितककुभस्ताण्डवे श्रूलपाणे- 

देनायक्यश्चिरं वो वदनविधुतयः पान्तु चीत्कारवत्यः॥ २॥ 

वतंसाः शिरसि घजः* इति हखायुधः । आपीडशब्देनैव शिरःखगुक्तावपि 
चूडाशब्दस्ततसंनिधानग्रतीलयर्थः । कणावतंसवत् । यथाहुः--'कणीवतंसादिपदैः 
कणादिध्वनिनिर्मितः । संनिधानप्रतीयर्थम्ः इति । तत्र कपाटाः । तद्ध 
थितलादापीडसय । तेषु संकुरं व्याप्तं गलन्तत्पूरणादधःसवच मन्दाकिन्याः शं 

भुशिरोगङ्गाया वारिधारा यास ताः । तडिन्तव्येनालिकनेत्रतेजसा साजात्याद्धिशे- 
पेण मिश्रीभूता दीस्तियौसां ताः । कोम्या केतकगभद्रोण्या सह संदिग्धः समा- 
नकृतिवणैात्कि केतकरिखेयमुत शशिरेखेति संदेदगोचरो मुग्धो मनोहर 
इन्दुयाख ताः । जरीकृलय बद्धा जृरीकृतायु विश्रकीणौमु । एकसयाश्वन््रकलाया- 
स्िरोधानपरसङ्गन केतकरिखासंश्ञयजनकलायोगात् । भुजङ्गा एव व्यो लतास्ता- 
भिरेव वलयैर्वलयीकृतेः। लतासदशैरिति यावत् । निर्मितया सजा नद्धा जूटा यासां 
ता इति । भव्र रूपकसंदेहानुविद्धा खभावोक्तिरलंकारः। तछक्षणानि तु विस्तरभ- 
यान्न छिद्यन्ते । अत्रेश्वरस्य जटाजूटाटकृतसय प्रशान्ताकारप्रतीतेर्धाररान्तः कथा- 
नायकः सूचितः । जटा इति कर्वृवहुलेन नायकनायिक्रावहुलम्, भूतेरये्यौ- 
पसञेन्येन जटा इति खातव्रयेण नायकस्य खप्रयो जननिवदिऽन्यपारतचयम्, का- 

मन्दक्यादितपसिनीजनखव तत्कायैनिवंहणनिरन्तरोयोगित्वं सूचितमिति मना- 
कान्यार्थसमुन्मेष उद्य: ॥ १ ॥ प्रचितादेव मद्गटात्तादगन्तरायनिरासं मलाद-- 

सानन्दमिति । विनायकस्य संबन्धीनि सुखविधूननानि पान्तु । विनायकस्य 
वित्रराजत्वात्तन्मुखविधूननानि प्रत्युहनिवर्तकानीयाशयः । तेषु निमित्तमाद- 

श्रलपणेस्ताण्डवे नन्दिकरवायमानमुरजध्वनिना घनगर्जितसद शेना तात्स्कन्दवा- 
हनमयूराच्रासो भयं तस्माद्धोगसंकोचभानजि सुक्ष्मरन्धप्रवेशसिच्यथं संकृचि- 
तश्रीरे फणिपतादुपवीतीकृते । नासाग्ररन्धर पुष्करविवरं सानन्दं यथा भवति 
तथा । तद्व सेनिदितविवरलाभात् । विशति सति ¦ कीदद्यः । क्पोकतलोस्थि- 

तमधुकरमालामुखरितेदिशः । चीत्कारोऽनुकरणराष्दस्तत्सहिताः। काग्यलिङ्गमल- 
कारः ॥ एताभ्यां शोकाभ्यां जरधरसमयप्रारम्भः सूच्यते । तस्य निवहणसेधौ 
वक्ष्यमाणत्वात् । मुखसंधिसूचितस्यैव निर्वोढन्यत्वात् । तत्र कषटेयनेन वल- 
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अपि च। 

दन्तश्रेणिषु संगरत्कलकलन्यावर्तनन्याङ्कल 
नाप्तारोचनकणैकु लकुहरेषूद्ददध्वानिनः । 

गण्डग्न्ध्यमिधातशीणैकणिकाश्रूडासवनतूर्मयः 
शंमेो्हकपाछकंदरपरिखन्दोस्णाः पान्तु वः ॥ ६ ॥ 

अन्यच्च । 

पक्षमाटीपिङ्गङिप्नः केण इव तडितां यख कत्रः परमहो 
यसिन्त्रहमाण्डमीपद्विषरितमुकुले कारयञ्वा जुहाव । 

अचिर्मिष्टपचूडाररिगलितघुधाप्तारशात्कारिकोणं 
तातीयीके पुरारेस्तदवतु मदनषट्ठषणं लोचनं वः ॥ ४ ॥ 

1 

कावकिः, जरक्षरणेन बर्टि, विुदिखनेन च बिद्, केतकरिखेखनेन केतको- 
दमः, मुजगवलयबद्रजटापटलत्वेन जलदोदयः, सुरजध्वानेन गर्जितशब्दः, को. 

भारवहीति मयूरहषशच सूच्यत इति केचिच्ाचक्षते । तदेतच्छन्दशक्तया प्रतीयते. 
ऽर्थशक्तया वेति त एव जानन्ति । नन्वेते र्दा; प्रकृतार्थनियन्निता भपि शक्य. 
न्तरबलादन्वितमथौन्तरं लाययन्तीति कखचिद्रयुतत्नस्य प्रतीतिः । अर्थोऽपि 

° नो नताशसारथान्तरस प्रतीतो समथोऽनुभूयते सहृदयैः । कथांशानामेव 

नध नर्याणाना दुस्य । न ठ तत माग स 

तंबनवर्णनादेरपि । ततो नेषोऽर्थः कवेविवक्षागोचरोऽपि। तसमानाय 
वनानि ५ 

द पन्थाः॥२॥ 'दन्तप्रेणिषुः इत्यादि शोकदरय प्र्िप्तमिति पूैरव्याकृतमपि कचि- 

तुसकेषु दटलादसामि्यौख्यायते-दृन्तेति। चूडाखवन्त्यूमयः षिरोनदीतर- 

ग वः पान्तु बरह्मकपालकंदरपरिस्यन्दोल्रणा विभिदिरःकरोटिपरिस्खलनमरभूता 
। 

दन्तपङ्किषु सगलन्यः क्षरन्यः कलकलसहितेन व्यावर्वनेन परिभ्रमणेन ग्याङ््ाः 
। 

नासादियुषिरप्रदेरोषु बुदरदश्दवतेयः। गण्डस्यलाभिषाताद्विशीणी भल्यु्तपरदे
शा- 

दधो विषमस्थ पतन्यः निर्भरवारिधारा यासां ताः। खमावोक्तिरलकारः ॥३॥ 

पक्षमेति । तृतीयमेव तार्तीयीकप् । नतृतीयादीककखाथ वक्तन्यः क 

भदनश्रोषणं स्रदादि लोचनं बोऽवतु । कीदक् । यत्पक्ष्मप्गिपिङ्गलतायाः 
सवर 

ऽपि तडित्संघो ञेदाः। कालो मुव्युरेव यज्वा । हैषद्विषटितसुङरे किचिदुन्भीटिते । 

यस्िश्राहवनीयस्थाने जगद्धुतवान् । ज्वालसंतापितशिरशन््कलायुषाधारानि- 

पातेन प्रतप्तायसि जलबिन्दुसेचनेनेव शात्कारिग्रान्तम्। उदात्तालंकारः
 ॥*॥ अथ 
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(नान्यन्ते) 

सूजधारः-अलमलम् । उदितभूयिष्ठ एव॒ मगवानशेषभुवन- 
द्रीपदीपः । तदुपतिष्ठे । (णम्य । ) 

कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूर्ते 
धुर्यो रक्ष्मीमिह मयि शां धेहि देव प्रसद् । 

यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्भूयपे मङ्गखछाय ॥ \ ॥ 

प्रस्तावनां विवक्षुस्तदद्गयोः प्ररोचनासुखयोः प्रथमं भरोचनां प्रस्तोति-नान्यस्त 
इति । कृतपूरवेरग प्रथमप्रवि सूत्रधार नान्दीं पटित्वावशिषटं च प्रत्याहारमाजनादे- 
पनादिपू्वरदवागकखापं निप्पाय विनिगेते तत्सदृशो ऽन्यः सूत्रधारः प्रविरय प्रस्ताव- 
यतीर्थः । तदुक्तं दशरूपके--ूरवैरङ्ग विधायादौ सूत्रधारे विनिगेते । प्रविदय 
तद्रदपरः कान्यमाख्यापयेन्नटः ॥ इति । प्ररोचनामुखलक्षणं तु--निवेदनं प्रयो- 

` ज्यस्य निर्देशो देशकालयोः । काव्यार्थसू चैः शब्दैः सभायाधित्तरञनम् ॥ कवि- 
 काव्यनटादीनां भरक्षसा च प्ररोचना" आदिशब्देन सभावस्तुनायकानां ग्रहणम् ' 

सूत्रधारो नरीँबरूते मारिषं वा विदूषकम् । खका्वप्रस्वुताक्षिपि चित्रोक्त्या यत्तदा 

मुखम् ॥* इति ॥ अमिति । अनेकनान्दीशरेकपाटकं पूरवसूत्रिणं प्रति विलम्ब. 
मसहमानस्योक्तिः । प्रभातकालं निर्दिशति-उदितेति । भूयसा मण्डलेन भा- 
गेनोदितः । उदितकलण इति भावः । उपतिष्ठे स्तोत्रेणाराधयामि । “पभ्याराधन- 
योश्च" इव्यात्मनेपदम् । तथा करोति-कल्याणानामिति । विश्वमूर्ते सवा- 
त्मक । पूय आत्मा जगतस्तस्थुषश* इति श्रुतेः । त्वं कल्याणानां मङ्गलदूपाणां 
तेजसां स्थानमसि । मयि धुय सकलसौख्यसंपादनसमथौ लक्ष्मीं धेहि प्रसन्नो 
भव । यद्यदिति वीप्सया प्रकारकात्स्नयेमभिप्रैति। येन केनचिद्रूपेण स्थितं स्वप्र 
कारं यत्पापमस्ि नम्रख मे तथाभूतं सरवैप्रकारं पापं प्रतिजहि निवतेय । अन्न 
ययदिति वीप्सया यादशोऽथं उक्तस्तस्यैव प्रकृतपरामरिीना तच्छब्देनो पाधानात 
द्वितीयस्तच्छनब्दोऽपेक्षित इयाहुः । तेन पूर्ववाक्ये यच्छब्दद्रयदरीनात्तदुत्तरवाक्ये 
तच्छब्दद्रयं द्र्टन्यमिखयप्याछ्यानम् । भगवन्, बहुप्रकारं मङ्गं भूयसे मङ्गलाय 
वितर । मङ्गलानुबन्धीनि मङ्गलानि प्रयच्छेर्थैः । इयं काग्यार्थपुचकेन शोकेन 
संस्कतप्रायवाग्ज्यवहाररूपा भारती त्तिः । प्रोचनाङ्गं काव्याथसूचनं च । क- 
थानायकतन्मित्रादीनामनिष्टपरिदारेष्टप्राप्निप्रतीतेः । तथापि ययदिद्यधोरषण्ट- 

शादूलनन्दनादिकृतोपद्रवनिरदेशः । ̀ भद्रं भद्रमिति मालतीमदयन्तिकाप्रा्िरूपं 
मङ्गलद्रयं सूचितम् । भूयसे मङ्गलखयेति कपालकुण्डलाग्रदीतमालती विषनिस्तारः । 
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(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य !) मारिष, सुविहितानिं रङ्गमङ्गटानि 
संनिपतितश्च भगवतः काटप्रियनाथस्य यात्राप्रसङ्गन नानादिगन्त- 

वास्तम्यो जनः । तक्तिमित्युदाप्रते मरता: । आदिष्टोऽसि विद्रत- 
रिषिदा यथा--अद त्वयापूवैवस्तुप्रयोगेण वयं विनोदयितन्या इति । 
तत्परिषदं निर्दिटगुणप्रबन्धेनोपतिष्ठावः । 

नट; (विदय ) भाव, कतमे ते गुणा यानुदाहरन्त्यायं- 
मिश्रा मगवन्तो भूमिदेवाः । 

मूत्रधारः- 

भूना रसानां गहनाः प्रयोगाः 
सोहार्दह्यानि विचेष्टितानि । 

ओ द्धत्यमायोनितकामतू 
चित्राः कथा वाचि विद्ग्धता च ॥ ६ ॥ 

आरक्षग्रहीतमाधवमक्रन्दप्राणरक्षादयः सूच्यन्ते ॥५॥ नेपथ्य इति । नेपथ्यो 
नाम रद्गस्थठसखय पश्राद्यवनिकान्तरितो वणग्रहणादियोग्यकुशीलवकुटुम्बाचस्था- 

नदेराः । कुशीलवकुदुम्बसय स्थली नेपभ्य इष्यते" इति वचनात् । मारिषो नटः ॥ 

नटः सूत्रधारेण मारिष इति वाच्यः । शूत्र नटेन भावेति तेनासो मारिषेति चः 
इत्यु क्तत्वान् । सुविहितानि साधु संपादितानि । कालत्रियनाथल्य महाकालास्प- 

दस्य शंभोः । नानदेशनिवासीयनेन सर्वकरावेदित्वं परिषदो दरैयति । विद्- 
गघपरिषत्सनिधो हिः म्रयोगकौशलप्रकटनस्योत्साहः । भरतास्तच्छाघ्लाध्यतारो 

नटाः । किं तर्हि तैः प्रयोज्यमित्याद-आदिष्टोऽस्मीति । निर्दिषगुणप्र- 
बन्धमिति । र जनीय विद्रत्परिपद्ा निर्दिष्टा ये गुणास्तच्छालिनं प्रबन्धमिदयर्थः॥ 
आयौ इति सवैविदास्थानवेदिनः । मिश्रा इति पूज्यनिर्देशः । भूमिदेवा 
इति तस्प्रधानलात्, सभाया गुणदोषविवेचनस्य च तदधीनत्वात्, देव तात्मकत्वेन 
तेषामाराधनीयत्वा्च । अनेन सभप्रशंसा कृत ॥ एते यानुदाहरन्ति त एते 

गुणाः क दति नटस्य प्रश्रः । तानेव गुणानाह--भून्नेति । भूम्ना प्राचु- 
येण रसानामङ्गद्गिभावेन निविष्टानां ङ्गरादीनां प्रयोगा अभिनया गहनाः 
स्थूरदरिभिभवयितुमशक्याः । रसानां हि ग्यज्जनेन विषयाणामगूढत्वे गुणीभावमप्र- 

सङ्गात् । गूढतयेव कामिनीकुचकरशषवदिति । भावनाचर्वेणादौ सूक्ष्ममतय एव 
सहृदयाः समधीः । न तु पदपदाथन्ञानङ्ताथौः पण्डितमन्याः। यथाह ध्वनिकृत्- 
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नटः माव; कसिन्प्रकरणे । 
मूत्रधारः- (विचिन्त्य ! स्मृतम्। असि दक्षिणापथे पदमपुर नाम 

नगरम्। त्च ब्राह्मणाः केचित्तेत्तिरीयाः पङ्किपावनाः काश्यपाः पश्चा 
सरथः सोमपीथिनो धृतत्रता उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति । 

ते श्रोियास्तत्छविनिश्चयाय 
भूरिश्रुतं शाश्वतमाद्वियन्ते । 

इष्टाय पूताय च करमणेऽ्था- 
न्दारानपत्याय तपोथमायुः ॥ ७ ॥ 

~~~ 

“रव्दार्थशासननज्ञानमात्रेणेव न वेदयते । वेयते स हि क्ाव्या्थतत्व्ञेरेव केवलम्॥' 
इति । अनेन रसेकप्रवणत्वं प्रबन्धस्य जीवितभूतो गुणो दर्दितः । तथा सौहा्दन 
निरुपाधिकक्लेहेन ह्यानि मनोहराणि विचेष्टितानि नायकतन्मित्रादीनां व्यापाराः। 

अनेन धीर प्रशान्तनायकोपेतत्वं नाम यणो दरतः । तथा ओद्रयं आङ्गाररसपर- 

धानस्यापि नायकस्य तद्विरोधिवीमत्साद्धतरद्ररसालम्बनत्वम् । तथा आयोजि- 
तमायुकूल्येन संघटितं कामसूत्रं नायिकानायकयोरन्योन्यानुरागबीजं येन तारम् 
कामोऽनुरागः । स एव वरतिष्यमाणसर्वकार्यवीजभूतत्वात्सूत्रमिव सूत्रम् । अय 
भावः-- महामांसविक्रयाघोरघण्टादो यद्रीभत्सरौदरशङ्गारषिरोधिरसोपादानं तदपि 
प्रधानमास्तीलाभमलक्षणप्रयोजनायुयुण्येन ट द्राराङहभावापत्या विरोधपरिदारेणा- 
चित्यमेव संपादयतीति। तदुक्तम्-- “विवक्षिते रसे लन्ग्रतिपरे वु विरोधिनाम्। मा- 
वानामद्गमावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥' इति । अत्र खलत्ववधानवता कविना 
भवित्तव्यम् । यद्धिरोधिरसोपादानेऽप्यनाचित्यलेशोऽपि नास्पदं कभते । यदा- 
ह--'अनाचिलयादते नान्यद्रसभद्गख कारणम् । प्रसिद्धोचित्यवन्धस्नु रसययो- 
पनिषतसरा ॥* इति । अनेनाचिव्यक्ालित्वे नाम गुणो दरतः । कथाधित्राः । 

वस्तु पुनराश्व्यजनकमिति वृत्तवेचिच्रयं गुणः । वाचि विदग्धता उक्तौ चातुर्यम् । 
निर्दोषिगुणाङंकारयोगोऽनेन दरदितः।ईटशगुणगरिष्टप्रबन्ध प्रयोगार्थमादिष्रो ऽस्मीति 
भावः ॥ ६ ॥ कस्मिन्निति । नेतादशः प्रवन्धः प्रायेण लक्ष्यत इत्याशयः ॥ 

स्मृतमिति । असि कथिदीदशः प्रबन्धो मयेदानीं दिष्टया स्मरत इति भावः । 
तेत्तिरीयाः । तित्तिरिग्रोक्ते छन्दसेत्तिरीयम् । तदधीयन्त इति तेत्तिरीयाः । प्श्चा- 
प्रयो गादेपद्यादिपन्नानिपरिचयौपराः । आहिताप्रय इति यावत् ) सोमपीथिन; 
सोमपानमेषामस्तीति ते । तथा ज्योतिष्टेमादिक्रत्वचुष्टातार इत्यर्थः । प्रत्रता- 
स्तपोनियमनिष्टाः । उदुम्बराद्यं कुलनाम येषां ते । तथा ब्ह्मवादिनोऽध्यात्म- 
निष्ठाः । त इति । श्रोत्रियाः स्गवेदाध्ययनतदर्थज्ञानतदयुष्टाननिष्टा विरिषु- 



८ मार्तीमाधवे 

तदामुष्यायणस्य तत्रमवतो महगोपारस्य पोतः पवित्रकीर्तेनील- 
कण्ठस्य पुत्रः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो मवभूतिनाम 
करविमिपर्गसौद्येन भरतेषु वर्तमानः खङृतिमेवंगुणभूयसीभसाकं 
हस्ते समर्पितवान् । यत्र खच्ियं वाचो युक्तिः । 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यन्नः । 

उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कारो ह्ययं निरवधिर्विपुडा च प्रथ्वी ॥ ८ ॥ 

लप्रसूता ब्राह्मणाः । शोत्रिय्छन्दो ऽधीते" इति निपातनात्साधुः । त्वस्य पार- 
मार्थिकस्य ब्रह्मखरूपस्य परमपुरुषाथख विशेषतः संभावना विपरीतभावनानि- 
रासपूर्वकं निश्चयो निर्विचिकित्सं ज्ञानं तस्मे प्रयोजनाय । भूरिश्रुतं शाश्वतम् । 
(्राह्मणेन निष्टाधमेः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः" इति निलवच्छरुतिबोधितत्वेन नित्यं 
श्रुतं शाच्श्रवणमाद्रियन्ते, न तु प्रतिवादिगवेनिवौपणेन ख्यातिलाभार्थम् । यागायवु- 
राना तरटाकादिनिमांणाथं चार्थनाद्रियन्ते, न तु भोगेच्छया । संततिसंपादनाय दा. 
रान्, न तु मन्मथं कृतार्धयितुम्। तपः संवधेनार्थमायुरपेक्षन्ते, न तु जी वनलोमेन म- 
रणभयेन वेति। परिसंख्याठंकारः॥५॥ आसुष्यायणल्य असुष्यकुलगप्रसूतसय पुत्रस्य। 

नडादिलात्फक् । आमुष्यायणामुष्यपुत्रि कासुष्यकुलिकेति चाग्वक्तव्यः' इति प- 

छा अक् । श्रीकण्ठपदं लाञ्छनं यस्य सः । भवभूतिरिति व्यवहारे तस्यैव नामा- 
न्तरम् । भरतेषु निसगसौहृदेन नाय्यवेदपारगत्वेनाभिनयाय नायकादिनिमीणनिपु- 
णत्वेन च नटस्तस्मिन्युरौ यथा भक्ति कुर्वन्तीति तेषु तद्रात्सल्याद्र्तमानः खकृतिमे- 
वंगुणभूयसीं भूम्ने्त्र निरदि्टगुण्ालिनीं सभासु प्रयोगेण प्रख्यापयन्विययस्माकम- 

पितवान् । यत्र कृतो खढ प्रसिद्धो वाचो युक्तिर्वचोभङ्गिः । ये नामेत्यादि । 
अत्र प्रसुखे विनयप्रदशैनं कवित्वगवेँद्धलय प्रकटनं च । नामेति असिद्धौ । मदपे- 

क्षयापि प्रसिद्धा ये केचिन्महत्मानो नोऽस्माकमवज्ञां प्रथयन्ति कियदेतदिल्यव- 

जानन्ति । ते हि विवेकसलिलसंक्षाटितसंसारवासनापह्ूकलङ्के मनसि प्रयगात्म- 
वस्त्वेव परिभावयन्तस्तृणमिव जगदशेषमवल्मेकयन्तः किमपि रहस्यमुपनिषदेक- 
गम्यं वस्तु जानन्त इति युक्तेव तेषामस्माखविदयापरतन्नेष्ववन्ञा । अत एव 
तानुद्दिश्य नायं यलः । किं तर््तीतानामनेन प्रयो जनाभावाद्रर्तमानानामप्युत्त- 

माधमानामत्राप्रप्तेः सदृशस्य चैवंविधग्रन्थनिमीणदक्षद्यैतदयुपादानात् । यो म. 
त्षटश उत्पत्छते तं प्रतीति यत्तदोरनुपादानेऽपि सामर्ध्यात्तदुभयलाभः । ता- 



प्रथमोऽङ्कः । ९ 

तदुच्यन्तां तत्प्रख्यापनाय स्वे कुरीट्वा यथा--स्वप्तंगीतकभ्रयोगे 
वर्णिकापरिग्रहे च त्वथेतामिति । कविवणंनां प्रति तेनैवमुक्तम् । 

गुणः सतां न मम को गुणः प्रख्यापितो भवेत् । 
यथायैनामा भगवान्यस्य ज्ञाननिधिः ॥ ९ ॥ 

अपि च| 

यदरेदाध्ययनं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च 
जञानं तत्कथनेन किं नहि ततः कथिद्धुणो नाटके । 

यत्प्रोडित्वसमुदारता च वचनां यच्चाथ॑तो गौरवं 
तचेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्यवैद्ग्ययोः ॥ १० ॥ 

~न 

टशस्योत्पत्तिः संभाव्यत इयत आह-काड इति । निरवधिरनन्तः । विपुला 
विस्तीणी । अतः करस्मिधिदेओे कर्दिमधित्काटे मत्सटशोऽपि कचिदेतदुपादायी 
जनिष्यत इति संभाग्यत इद्यर्थः। अथवा नामेति किलार्थे । ये केचिदयादशास्ताटसा 

नोऽवन्ञां किल प्रथयन्ति खमहिश्ना जगत्सवंमभिभवतामस्माकमपि । उडभिरिवं 
भानोः कुरैः काचिदवज्ञवातेंति चित्रमिति भावः) ते किं जानन्ति। न किमपील्थः। 
अज्ञत्वान्न तदवज्ञयस्माकं काचितक्षतिरिति भावः । अपिशब्दो भिन्नक्रमः । एष 

यन्नोऽपि तान्प्रति न । तेषामलशक्ष्यत्वात् । कं प्रति तदि । अतीतैः प्रयोजनाभा- 
वाद्रर्तमानस्य च मत्सदशस्याभावायः कथिन्मादश उत्पत्सते तं मरति । कथ- 

मिदानीमेतावति प्रपन्रेऽप्यवि्यमानस्तवादश इतःपरमुत्पत्छयत इति संभावनेदयत 
आह -अनवधो कालेऽप्यपरिच्छिनने देशे यथाहमेक एतावतः कालस्योत्पन्नस्तद्रदे- 

व को जानीते कदावा कुत्वा तादृशः कश्िदुत्पयेतापीयथैः । हेत्वलंकारः ॥८॥ 

गुणेरित्यादि। सतामस्मदधरूणां युभैः ् रख्याप्यमानैः। तच्छिप्यस्य मम को गुणो न 
प्रकटीकृतः। तादरैगरभिः शिष्षितत्वादेव खसिमन्सवे संमाव्यन्त इयर्थः। तमेव गुर 
निदरेयति-यथार्थति।९॥ यद्धेदेति। उपनिषदां वेदिरसः सांख्यख कापि- 
लस्य योगस्य पातज्ञलसय च मोक्षशान्नस्य ) नदीति तत्परिज्ञानं न कान्यनि्माणनेपु- 
ण्योप्रयोगमियथैः। किं तदि नाटकरचनोपयुक्तमत आह--वचसां यत्प्रौदित्वं विव- 
क्षिताथंसमपंणम्रावीण्यम् । 'विवक्षिताथेनिरवाहः काभ्ये प्रीडिरिति स्मरता” इति वच- 
नात्। "पदे वाक्यार्थ॑रचन। वाक्यार्थे च पदाभिधा । प्रोित्यीससमासो च साभिप्राय- 
त्वमख च ॥' इलेवंरूपं वैचित्र वा । उदारताप्रबन्धसौन्दयं शध्यार्थतवं वा । भतो 
गोरवमनेकार्थग्रतिपाद्नसाम्यं गाम्मीर्यक्ृपे तदेतच्येदस्ति । तदेव पाण्डियल 
सयुतपतेकदग्ध्यस्य कविताशकतेश्च गमकं ज्ञापकम् । प्रबन्धगुणान्ष्ा खयमेव वि- 
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नटः- -तावद्भमिकास्तयेव मवेन स्व वग्योः पाठिताः । प्ौग- 
तजरत्परत्राजिकायाः कामन्द्क्यास्तु प्रथमां भूमिकां भाव एक एवा- 
धीते । तदन्तेवापिन्यास्त्वहमवलोकिताया; । 

मूच्रधारः- ततः किम् । 

नर; प्रकरणनायकस्य माटतीवहछमसय माधवस्य वणिकापरि- 

ग्रहः कथम् । 
मूत्रधारः--कलहंसमकरन्दयोः प्रवेशावप्रे तत्युविहितम् । 

नटः- तेन हि तत्प्रबन्धप्रयोगादेवात्रमवतः सामानिकानु- 
पासहे । 

मूजरधारः-- बाढम् । एषोऽसि कामन्दकी पवृत्तः । 

रासो मम वेदग्ध्यं ज्ञासयरिति। नलेतन्मया खकण्ठेन वक्तव्यमिदयथः।॥१०॥ एतावता 

कविकान्य प्रशंसा कृतेति प्ररोचनां निगरैयामुखं प्रसोति-तावदित्यादि। 
वीभ्यङ्गानामामुखे विकल्पितत्वान्नाच्न तेषरामुपादानमिति मन्तय्यम् । तावत्साकल्येन 
भूमिकास्तत्तदभिनयकायं प्रति जनो चितव्णैवेषभाषाभिनयादि परिग्रदान्खवगौन्त- 
गताः पारिताः रिक्षिताः। सोगतजरत्प्रनाजिकाया बौद्धग्रद्धसंन्यासिन्याः प्रथमामा- 

दितः प्रवेरनीयाम्॥ ततः किमू । ब्रृहीति रोषः। तत इति । आवाभ्यां तावत्काम- 
न्द्रया अवलोक्रितायाश्च भुमिकाद्रयं प्रथममेव ग्रहीतम् । प्रधाननायकभूमिकापरि- 
प्रस्तु कथं केन वा कर्तव्य इद्धः । उत्तरमाद-कलदहंसेति। कलदंसो माधवसख 
चेटः, मकरन्दो मित्रम् , तत्परवेशावसर एवैतन्माधवभूुमिकापरिग्रहणं भविष्यतीति। 

नेदानीं तच्चिन्तनीयम् । तेन सवे सष विदितम्, न किंचिदपि कर्तव्यमवरिष्टमि- 
यर्थः । तदनेन प्रथमं कामन्दक्यवलोक्रिताप्रवेराः सूचितः । केचित्तु यावन्यत्र 
प्रकरणे पात्राणि तेषां सर्वेषामपि प्रथमतः प्रवेशः सचित इति व्याचक्षते ! तदसं- 
गतम् । तत्प्रवेशावसर एव प्रवेशस्य सूचनीयत्वात्। न तु कृत्लप्रकरणपात्रप्रवेराः 
प्रथमतः सूचनीय इति प्रकरणलक्षणत्वे न कचिदपि ग्रन्थे दरयते । तत्ततपात्नप्रवै- 
शसमये तत्तत्पूचनं स्फुटमेवाम्रे स्यत इयलम्॥ तेनेति । सामाजिकनिर्दिष्ट- 
गुणयोगित्वेन वगेरधीतत्वेन चेत्यर्थः । समाजे समवेतान्सामाजिकान् । “पद्यां स- 
मजोऽन्येषां समाजोऽथ सधर्मिणाम्” इत्यमरः ॥ बादमिति । तथा क्म इय- 
थः । एष इति । सूत्रधारकूपपरित्यागेन कामन्दकीभूतोऽस्मि ॥ अदमप्यवलो- 
किंता संगृततेत्येतदामुखाङ्ग प्रयोगातिशयः । तदुक्तम्--“एषो ऽयमिः्युपक्षेपत्तूत्र- 
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नटः-अहमप्यवरोकिता । 
( इति निष्कान्ती । ) 

प्रस्तावना । 

( परिवरय रक्तपटिकानेपथ्यीउभादुपविष्टौ प्रयिरातः । ) 

कामन्दकी--वत्से अवलोकिते । 
अवलोकिता--भाणवेदु भअवदी । 
कामन्दकी-- अपिं नाम कस्याणिनोभूरिवददेवरातापत्ययो- 

१. आज्ञापयतु भगवती । 

धार प्रयोगतः । पात्रप्रवेशो यत्रायं प्रयोगातिशयो मतः ॥ › इति । अन्यस्य पात्रस्य 
प्रवेश एषोऽयमिन्युपक्षेपः । सूत्रधारस्येव समनन्तरपात्रल एषो ऽहमिल्युपक्षेप इति 
नातीवभेदः ॥ इति प्रस्तावना ॥ परिव्रय निगेमनं नाटयिलया । काषायश्ञाटीविर- 

चितवेषावुपविष्टौ कामन्दक्यवलोकितावेषधारिणे प्रविशतः । इत्येष प्रस्तावनां परि- 
समाप्य सूचनीयक्रथांशसूचनाथं भिध्रविष्कम्भमारभते- कामन्द कीत्यादि । 
वदतीति देषः । विष्कम्भलक्षणं तु-- वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निद- 
रकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः॥ ` इति । ' गृद्धः संकीर्णा वा 

द्विविधो विष्कम्भमक्रोऽपि वक्तव्यः । मध्यमपात्रैः जुद्धः संकीर्णा नीचमध्यमक्रत्॥" 
इति । शेधं नाटकवदित्यतिदेरात्प्रकरणेऽपि विष्कम्भकनिवेशः । तथा चाहुः-- 
“प्रकरणनाटर क्रविपये प्रवेरको नाम विज्ञेयः । विष्कम्मङ्स्तु कार्यो नारकयोगे प्रकरणे 

च ॥ ̀  इति ॥ अवलोकितेति । आन्ञापयतु भगवती ॥ अपि नामेति। कल्या- 
णिनोः कल्याणं मद्लमन्योन्यानुरूपं वयोरूपभाग्यसामाग्यादिकमनयोरस्तीति तो 

तथोक्ता । अनेन चान्योन्यानुगुणयोगान्माटत्यव माधवस्य योग्या वधूः, स एव 
तस्याः समुचितो वरः, इति सूचितम्। भूरीति श्ाध्यवंशप्रमूतत्वेन कुकत्संबन्धा. 

दत्वं धवनितम्। मालतीमाधवयोरितरेतरयोगद्नद्रनि्शेन साहिन्यप्रतीतेः। तद्धेतुर- 

न्योन्यानुरागो ऽस्तीति योः्यते । अभिमतं तयोवेन्धूनामन्येषां च सहदयानामभि- 
ल्पितमित्यधः । तदनेन मालतीमाधवयोरन्योन्यानुरागोऽत्र प्रकरणे बीजभूतः 
सूचितो भवति । यथा--“सतोकोदिष्टः का्यहेतुर्बीजं विस्तायनेकधा" इति । प्रथमं 
खल्पमेवो दिष्टः पश्वाद्नेकधा विस्तारी यः कार्यस्य प्रयोजनस्य हेतुः सोऽथ वी. 
जमिव्युच्यते । अत्र च प्रकरणे मारतीप्राप्तिमीधवस्य प्रधाने कार्यम् । तद्धेतुश्च 

तयोरनुरागो बीजम् । बीजं नाम प्राथमिकी अथंप्रकृतिः। कार्यं प्रमी । 
पाणिग्रहणमङ्गटमपि नाम स्यात् । कि नु खट भवेत् । अनेन माटतीमाधवसमा- 
गमरूप्रफला्थमोःसुक्यप्रतीतेरारम्भो नाम प्रथमावस्था दिता । यथा--“ ज- 



१२ - मालतीमाधवे 

रनयोमौरतीमाथवयोरमिमतं पाणिग्रहमङ्गर स्यात् । (सहं वामाक्षिस्प 
न्दनं सूचयित्वा । ) 

` विवृण्वतेव कस्याणमान्तरज्ञेन चक्षुषा । 

स्फुरता वामकेनापि दाक्षिण्यमवलम्न्यते ॥ ११ ॥ 

अवलोकरिता-- महन्तो क्खु एसो भअवदीए चित्तावक्खेओ | 
अचरिञं अच्रिअम् । जं दाणि चीरचीवरमेत्तपरिच्छदं पिण्डपा- 
अमेत्तपाणउत्ति वि भअवदी ईर्ते आआपेष अमच्भूरिवस् 

१. महान्त्वेप भगव्याधित्तावक्षेपः ! आश्चर्यमाश्चर्यम् । यदिदानीं 

चीरचीवरमात्रपरिच्छदां पिण्डपातमाच्रप्राणत्र्तिमपि भगवतीमीदरेष्वाया- 

सेष्वमात्यभूरिवसुर्नियोजयति । तस्मन्नुत्वण्डितसंसारावग्रहो युष्मामिर- 

प्यात्मा निक्षिप्यते | 

त्सुक्यमाच्रमारम्भः फललाभाय भुयसे" इति । बीजारम्भसमन्ययाच्रायं मुखसंधिः। 

तदुक्तम्--"वीजनिन्दुपताकाख्यप्रकरीकायेलक्षणाः । आरम्भयनलप्राप्याश्चा निय- 

ताक्षिफलागमाः ॥ अर्थप्रकृतयः पश्च पच्चावेस्थासमन्विताः । यथासंख्येन जायन्ते 
मुखायाः परश्च संधयः ॥* इति । तव्रार्थहेवुमद्धेदो यत्र बीजस तन्मुखम् । तस्य च 

मुखसंघेरुपक्षपादीन्यङ्गानि द्वादश बीजारम्भानुगुण्येन प्रयो क्तव्यानि।तानि च यथा- 

वसरमभरत एव निरूपयिष्यन्त इदयलम् ॥ सहर्षमिति । विचिन्यमानमनोरथसि- 
द्विपूचकनिमित्तलाभात । तदेव दशयति-- विचण्वतेति । आन्तरज्ेनेवास्ि- 
न्र्थे खल्वियं संदिग्धे किमेतत्प्रयोजनं भविष्यति न वेति, तदस्याः संरायमपनया- 

मीत्येवमस्दभिप्रायवेदिगेषे कल्याणं विव्रण्वता भाविमङ्गलं सूचयता स्फुरता वाम- 
केन सव्येन । अथं च प्रतिकूटेनापि सता चक्षुषा दाक्षिण्यं चिन्यमानका्यसि- 
दविर सित्वेद्राभातिकूल्यम् । अथ च सव्येतरत्वमद्गीक्रियते। च्लीणां वामाक्षिस्पन्दः 

डंभशसीति नेमित्तिकाः । विरोधाभासोऽरंकारः॥ ११॥ अवलोकिता--महा- 
न्खत्षेष चिन्तारूपो भगवलयाधित्तावक्षेपो मनःखेद्ः । आधय॑माश्वर्यम् । यदिदानीं 
चीरे रथ्यापतितपटचचरखण्डेः कृतो यश्वीवरः कन्था तन्मात्रप्रावरणां पिण्डस्य भ- 
क्षकवलसख प्राणधारणोचितस्य पात उदरकुहरे निक्षेपस्तन्मात्रप्राणवृत्तिः । पात्र 
पाणौ मुखे वा यैयदन्नं विनिपाते तदेवौषधवन्निगीर्यते, न तु रसाखादपूर्वकं 
भुज्यत इयर्थः । भगवतीं मादात्म्यवतीमात्मवतीमीदशेष्वायासेषु दुःखजनकेषु रा- 

गिजनोचितदूल्यादिषृत्येष्वमालयभूरिवसुर्नियो जयतीति तस्य तावत्काय॑प्रसतत्वादन्येन 
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 गिओएदि । तसि उक्ण्डिसंसारावगगहो तुम्हेहिं वि अप्पा 
णिक्खिविअदि । 

भ (= 

कामन्दकी--वत्पे, मा मेवम् । 

यन्मां विप्रेयविपये स भवान्नियुङ्क 
लेहस्य तत्फल्मसो प्रणयस्य सारः ] 

प्ाणेस्तपोभिरथवामिमतं मदीयः 
कृत्यं घटेत सुदो यदि तत्कृतं स्यात् ॥ १२ ॥ 

किंनवेत्ि। यदैव नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगन्तवासमाहच- 
[५ [२ ¢ ५ + 

वमामीत्तैव।सत्पौदामिनीसमक्षमनयोभूरिषुदेवरातयोः प्रवृत्तेयं प्र- 
तिज्ञा अवदयमावाभ्यामपत्यस्तवन्धः कतेव्य इति । तदिदानीं वि- 

चास्य दष्करलादनुचितेऽपि व्यापारे मगवतीँंनियोजयतु नाम। तर्मिश्चायास उ 

त्खण्डिन उच्छिन्न: संसार एवावग्रह्ये निःप्रयसाम्रतवपैप्रतिबन्धः । मोक्षान्तराय 
ति यावन् । स यस्य आत्मा युष्मामिरमि निक्िप्यत इति यदेतत्सवैमाश्यर्मिन 
चो जना।॥ कामन्दकी । वत्से इति । नेवं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ यन्मामिति। सपृ 
ज्यो भवान्भूरिवसमो विप्रयविषये करत्यविपये निवुद्ध इमि यत्तत््नदस्यप्रम्णः फलप। 
असौ विघ्म्भयोग्यं प्रेसन प्रणय इव्युच्यते । निर्व्याजं साजन्यमेव प्रणय इनि 

कचिन् । तस्य सारः श्थिरांगः । सिहातिरेकाद्नुचितेऽपि क्र्मणि नियोगाऽस्माकरः 

तदद्ीकरणं युक्तमवति भावः । प्राण्रथवा तम्योऽपि शरष्यस्तपोभिषा सह 
दभिटपिनक्रव्यं घटन यदि सिध्येत् । तत्तर्हि निःश्रेयसादप्यधिकं कृत्यमस्म- 

तप्राण्स्तपोभिध करन निष्पादितं सयादित्याद्रत्या योजनीयम् । मित्रकायनिप्परादनं 

मोक्षादपि गरीय इति भावः । अमाव्यभूरिवमुः सखमुतां मालतीं खव्रारमिन्नस्य 

देवरातस्यात्मजाय माधवाय प्रदित्सुनरपतनन्द्ननाम्रे नर्मसचिवाय मालतीं याच 

मानाद्धयेन प्रकाशं दातुमदाक्रुवन्गूढविवाहनिवतनन्यापारे ऋनन्दकीं निुक्तवानि- 
ति कथा उपरि स्फुटीभविष्यति ॥ १२ ॥ किमिति भूरिवसोमाधवायव मालती 

दातव्येति निवन्धः । भगवत्या वा प्राणव्ययेनाप्येतत्कायं संप्रायमिति कैमिलय- 

भिनिवेश इत्यत आह-किं न वेत्सीति । आवाव्यान्मदन्तवासिनी त्वमप्ये- 
तत्सव जानास्वेति भावः । न इति । भूरिवघुदेवरातयोर्मम चेत्यर्थः । नानादिग- 
न्तवासेन वहूदेशवासेन साहचय सह चरभावः। एकव्राध्ययननिवन्धनाभेत्री य॑द्- 
वामृत्तदेवास्मदिति पश्चमीवहुवचनम् । भस्मत्त एव मत्कारितैव ययोरियं प्रतिज्ञा 
भ्रवृत्ता । केत्यत जआाह--आवाभ्यामिति । तथ पूग्रतिज्ञातत्वादरुरिवसो- 

मा०२ 
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दर्मरानस्य मन्त्रिणा स्ता देवरातेन माधवं पुत्रमान्वीक्षिकीश्रवणाय 
कुण्डिन्पुरादिमां पद्मावतीं प्रहिता सुविहितम् । 

अपत्यपंबन्धविधिप्रतिज्ञा प्रियस्य नीता सुद स्छतिं च। 
अदोकमामान्ययुणस्तनूजः प्ररोचना्थं प्रकटीकृतश्च ॥ १३ ॥ 
अवलोकिता-- फति मादि अमन्चो माहवस्स ` अप्पणा ण 

प्पडिवादेई । जेण चोरिअविवाहे भअवदी तुवरवेदि । 
कामन्दको-- 

तां याचते नरपतेन॑मुहनन्दनो त्रपमुसेन । 
तत्परक्षात्प्रतिपेधः कोपाय हिवस्त्वयमुपायः ॥ १४ ॥ 

` १, किमिति माटतीममात्यो माधवस्यात्मना न प्रतिपादयति | येन 

चौर्वविवादे भगवतीं ल्ररयति । 

मैतपुरःसरत्वान्मम चात्र निवन्धो युक्त इति भावः । मत्प्रथमरिष्या सेदामिन्य- 

प्यत्रारथे साक्षिणीव्यत आद--सौदामिनीसमक्षमिति । तेन तस्या अप्येत- 
सप्रयो जननिर्वाहिकान्तःपातितवग्रतीतेः । अन्ते तया करिष्यमाणो मार्युपद्रवपरि- 
दारः कथांश: सूचितो भवेति । नापि मां मूरिवसुल्ये नियुद्धे । किं हमेव मत्क्धि- 
तप्रतिज्ञानिर्वाहाथं प्रवर्तं । नमे दृत्यलाघवमाहादूनीयमित्यपि सूच्यते । मम च 
रौदामिन्याश्ास्मत्तादामिनीसमक्षमिति व्या्यानमनुपपन्नम्। स च देवदत्त ता- 

वितिवत् त्यदादीनि सवनित्यमः दव्येकरोषप्रसदाद्िपन्तादीनामेवव्यदादिलङ्गिति 

तु व्यदाद्यत्वमात्रनिरासाधम् । तदिदानीमिति। त्प्रतिन्ञातम् । मन्नरिणेतिपदं 

बहुप्रयो जनो देरोन पुत्रमत्र प्रपितवानिति तख बुद्धिक्ोशलं प्रकटयितुम् । आन्वी. 
क्षिकी न्याय्चाच्रम् । नीतिशाघ्रस्यापि न्यायमूल्कःवात्तदन्तमैतिः। सुविहितं साधु 
संपादितम् ॥ खविधाने युक्तिमाद-- अप्येति । पूर्वमेव संबन्धस्य प्रतिन्ञातत्वा- 
त्खयमेव भूरिवयुः सुनां माधवाय दाखतीति यदि तमत्र देवरातो न प्रेषरयेत्तदा 
स्मारकामावात्काटविप्रकषाच भूरिवसुः प्रतिन्नां विस्परेदपि । तदनेन पुत्रप्रेणेन 
सुहृदः प्रतिज्ञा स्मतिविपय प्रापिता। यदि वाकदाचिदटष्टवशात्स्मरन्नपि वरगुण- 

परिन्ञानादतिलोक्खयवण्यश्चालिनीं सुतां दातुं संशयीत, तदपि निराकृतम् । यतः 

अयोचना्थं संबन्पेच्छोत्पादनाथं यूनोरन्योन्यानुरागजननाथं चानितरसाधारण- 
गुणस्तनूनः प्रकटीकृ तशति युक्तिद्रया्पतिज्ञातं इतप्रषणेन सुविहितमित्यथः॥ १२॥ 

अषटोकिता- किमिति मालतीममालो माधव्रात्मना न प्रतिपादयति। 
येन चौ ५विवाहे भगवतीं त्वरयति । माधवस्येति चतुध्यंे षष्टी ॥ खयमप्र- 
दनि निमित्तमाह- कामन्दकी । तामिति । नरपतेनर्ममुहत्कीडासचिवो 
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अवटोकिता-भच्ररिअं अचरिअं । ण क्खु अमचचो माहवस्म 
णामं वि जाणादि्ति गिखेक्खदा रक्खिअदि । 

कामन्दकी-- वत्से, संवरणं तत् । 
विशेषतस्तु बाहत्वात्तयोविवृतमावयोः । 
तेन माधवमाटल्योः कायैः स्वमतिनिहवः ॥ १९ ॥ 

अपि च। 

अनुरागप्रवादस्तु वत्सयोः सराषैरोकिकः। 
श्रेयो ह्यसाकमेवं टि प्रतार्यो राजनन्दनो ॥ १९ ॥ 

१. आश्चर्यमाश्चर्यम्। न खल्वमासयो माधवस्य नामापि जानातीति नि 

रपक्षता ठश्ष्यतं | 

नन्दनस्तां मालतीं तृपमुखेन याचते । नन्दनाय प्रयच्छेति राज्ञा याचयतीत्यथः । 

राजगुणेन याचते, न तु छाघ्यवरगुणनेति भावः । तस्या नरपतिप्रायनायाः साक्ष 
न्मुखनो न प्रयच्छ मीत्येव निषधो राज्ञः कोपाय स्यात् । अयं तु चायविवाहसूप 

उपायः रिवः शोभनः । अभिमतसुहत्वबन्धतरपद्रषलक्षणेष्टानिष्टम्राप्िपरिदारहेतु 

त्वात्॥१४॥ अवलोकिता--आशर्यमाशर्यम्। न खल्वमात्यो माधव नामापि 
जानातीति माधवे निरपेक्षता लक्ष्यते । कथं तस्मे सुतां अरदित्सुस्तं माधवमभ्यजा- 

नान इव तस्िननस्ए्माचरतीलर्थः) कामन्दकी - संवरणं तत्, राजभयेनाका- 

रमोपनं तन् । अ्ञाननटनमिलर्थः । इनो ऽप्यज्ञानं नटनीयमिदयाह--विक्ोषत- 
स्त्विति । वाल्यानन्तरभावितवाद्यसा तद्धमानुव्रत्तेश । वाल्यमिह प्रथमय्रावन- 

सुच्यते। तेन युक्तायुक्तवि चार विधुरे । आकारगोपनानभिन्ञे, मदनाक्ञकव दवद, गुर् 
जनयुषटवैवापि मनोरथं संपाद्चितुमुयुञ्नाने, प्रथमयोवने वतंमानत्वाद्विवृतभावयोः 

प्रकटीभूतान्योन्यानुरागकृण्टीभावपरिद्।राथ विशेषतः खमतेस्तदन्योन्यानुरागवि- 

पयाया निदवः कायः प्रच्छादनं कतेव्यम् । मारयपि माधवानुरक्तां मां तातो 
न जानातीति यथा मन्यते, माधबोऽपि खयुतानुरक्तं माममादयो न वेत्तीति यथा 

प्रत्येति, तथा तदज्ञानं नाटयितन्यम् । तथा सत्यकुण्ठितोत्साहयोस्तयोः खत 
एवामिमतसंघरनं सिध्येत् । अन्यथा गुहजनेन विदितमस्मन्चापलमिति लजया 

तदुयोगभद्गादभिलषितः कृतकरपरिणयो न निष्पयेतेति भावः । अन्न नायकयोर- 

न्योन्यानुरागस्य बीजसोपन्यासादुपक्षेपो नाम मुखसंपेर भुक्तं भवति । यथा-- 
“बीजन्यास उपक्षपः* इति ॥१५॥ अनुरागेति--अमाल्यो माधवस्य नामापि न 
जानातीत्येतत्संवरणमात्रमिति किं वक्तव्यम् । यतः वत्सयोरभयोरपि कामन्दुर्क 



१६ | माटतीमाधवे 

पर्य | 

बहिः सवाकारप्रवणरमणीयं व्यवह्र- 

न्पराभ्यृहस्थानान्यपि तनुतराणि स्थगयति । 
जनं विद्रानिकः स्कटमतिपर॑पाय कप- 

प्तटस्थः खानथीन्धरयति च मोनं च भजते ॥ १७ ॥ 
अवलोकिता-्मए त्रि तुम्ह वअणादो तेण तेणोवण्णाप्रेण 

भूरखिमुमन्दिराप्रण्णतररा अमगगेण माहवो सचारिअदि । 

मयापि युष्मद्रचनात्तेन तेनोपन्यासेन भूरिवसुमन्दिरयसन्रतरराजमा- 

गण माधवः संचायते। 

प्रति प्रियसुहृदपलयत्वाद्रत्सयोरिति नि्दशः। अनुरागग्रवादः सावलाकरिकः स्वलो- 
कविदितः । टोकसवलो काभ्याम्” इति ठक् । अनुशतिकादित्वादुभयपदघ्रद्धिः । 

पामरा अपि जानन्ति किमुतामा् इति भावः। अनेन बीजस्य वहुटीकरणात्परि- 

करो नाम संध्यद्गमुक्तं भवति । यथा--तद्राहुल्यं परिकरः° इति । एवं च सल- 
म्माकं प्रेयो भवति । कुतः । हि यस्माद्राजनन्दनौ प्रताया व्यित शक्यौ साताम्। 
यदि करृतकपरिणये वृत्ते राजा नन्दनो वा कुप्येत् । कथमनया वराक्या भिश्चुकया- 

स्मद्वियेध आचरित इति । तदा न ममात्र दोपः । तावन्यीन्यानुरागवशेन खत 
एव स॑पिठिता । स चानुरागः स्वल्येकप्रसिद्ध इध्यस्माकं तद्रचनं युलममिलयधः 

॥ १६ ॥ एवमेव च विदग्धाः खयमुदासीनवद्रतमानास्तद्रातामप्य जानाना इव 
पैरः प्रतीयमाना बुद्धिकौशटेनेव कार्याणि निवंहन्तो दद्यन्त इदयाद- विरिति, 
विद्रान्कार्यवेवेको ऽनेकाप्तवगनिस्षिप्तक्रायभरेऽप्यन्येरेकवस्रतीयमानः सन् वहिः 

खक्रीयवास्तवन्यापारप्रच्छादनेन लोक वश्चवितुमव केवलमारम्पे खाभिलपितरहस्य- 
कराय।द्रहिर्भूतेऽन्यस्मिन्मनःपूवेकेऽपि व्यापारे स्व्रस्याकारस्य वेषभ।षाव्यवहर्- 
णदेरनुभावस्य प्रावण्येन । भावप्रधानो निर्दश्चः । तदेकपरत्वेन रमणीयं लोक्य 
चित्तरप्ननं यथा भवति त्था व्यवहरत्रयमहर्नि्नम्तदकपरो वतेते । न ह्यसाव- 
न्यरकायवातामपि जानातीति यथा रन्धान्वेपिणामपि प्रतीतिस्तथा व्यव्रहरन्नियथः। 

परेषां शत्रृणामभयूहस्य रहस्योत्रक्षणस्य समुचितानि स्थानानि दिद्राणि तनुतराण्य- 
(्यतिसूष्ष्माण्यपि स्थगयति पिधत्ते । एवे सकलमूक्ष्मदरिनमपि जनं कपरैरव्च- 
नव्यापरेरतिसंधाय विश्वासजननेन वश्चयित्वा खयं तटस्थ उदासीन इव प्रतिभा. 
समान एर खानथान्घटयति संपादयति । मौनं च भजते । अभिमतकार्यविषये 
वाद्रात्रमपि बहिन वद्तीत्यथः । विद्ग्धजनस्वभावोक्तिः ॥ १४७ ॥ इदानीमव- 

लोकिता स्वानुष्टितका्याशमाह--अवरोकिता । मयेति । स च मयापि 
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कामन्दकी--कथितमेव नो मालती घात्रेय्या छवङ्ञिकया । 
भूयो मूयः सविधनगरीरथ्यया पयैरन्तं 

दष्ट दृषट् मवनवरूभीतुङ्गवातायनस्था । 

साक्षात्कामं नवमिव रतिमौल्ती माधवं य- 
द्रारोत्कण्डा टुलितटुलितिरङ्गकैस्ताम्यतीति ॥ १८॥ 

अवलोकिता-- गादम् । तदो ताए उव्वेअविणोअणं माहवपरिः 
च्छन्दं अभिटिहिअं लवङ्गिआए मन्दारिआहत्थे अज गिगरिखत्त 

१. वराम् | ततस्तयोद्ेगविनोदनं माधवप्रतिच्छन्दकमभिटलिखितं ल्व. 

द्धिकया मन्दारिकादसेभ्य्र निक्षिप तावत् | 

युध्माकं वचनात्तेन तेनोपन्यासेन बहुविधानाशद्ूनीयव्याजोक्ति प्रयोगेण भूरिवसम- 
न्दरिस्यासन्नतरराजमागेण माधवः संचार्यते । यथा मारुतीनयनगोचरोऽसौ भवान 
तथा कृतमित्यर्थः । आसन्नलेन सर्वावयवसेएरवसय सम्यग्विभाव्यता सूचिता । 
वहु शः संचरणेऽप्यनारा़नीयवं राजमागपदेन सूचितम् ॥ वलप्युक्तोपायस्य फल- 

मम्माभिरधिगतमिव्याह-कामन्दकी। कथितमिति घात्रयाः सुता धात्रयीः 

श्रीभ्यो ठक्" । तन तस्यः सह स्तन्यपानसदपांसक्रीडादिनातिविखम्भस्थानलात्म- 

वमपि तन्मनोगतं वेत्तीति सृचितम् । किमिति कथितमत आह--भरूय इति । 
स्वमन्दिरासन्नवुरवीध्यां वहुशो गतागतानि कुर्वाणं माधवं कीडास।धरिखरगोपा- 

नसीरनिहिनतुद गवाक्षमागदिता माख्ती प्रत्यक्षं नृननं दाहानन्तरोलन्नं कामं रति- 

रिव नूतनोपन्ना सतीलन तस्मिनेव स्वमनरि वद्धानुरागा दृष सामिलापं पुनः 
पुनविलोकय गाढोत्कण्टा तत्तदनुभावन्यज्यमानग्रब्रद्धरणरणिकाटुखितटृलितर्मदन- 

रंतापेनान्यन्तकद्ुषितः । कामावस्थानिमित्तकमनीयवर्णान्तरश्ञाटिमिर करिति 
यावैन् ¦ ताम्यति म्टायतीति कथितमित्यन्वयः । अत्रोक्तण्टास्वरूपं तदनुभावा- 

शर भावप्रकारिकायाम--स्वेन्ियमुखास्वादो यत्नास्तीति मनलियः(४)।तस्पराप्ती- 
च्छं सर्यकत्पामुत्कण्टां कवयो विदुः ॥ अन्तः संभोगसंकत्पस्तत्तदारावटोकनम् । 

जदम्खानिर्मनोरक्तिर्मनोरथविचिन्तनम्॥ अधिजानुभुजालम्बिकपोलतलमासनम्। 

प्रसनैमुखरागश्च स्वदोष्मा गद्रदा च वाक् ॥ उतकण्ठानुभवा भावाः कथ्यन्ते भाव- 
कोविदः ॥* इनि ॥ अत्र माख्या माध्रवविधयोऽभिलाषः प्रथमावस्थेति मन्तव्यम्। 
यथा--अभिलापमनः सङ्क संक्ट्पो गुणनुतिः क्रियाद्रपः । तापो मानत्यागोन्मा- 

दा मूच्छ मृतिदशावस्थाः ॥* अत्र च अभिलापस्प्रहा रम्ये दषे चालम्वने स्मरत। 
आओल्ुक्यस्वेदरोमावदयविस्मयसाध्वसैः ॥ चापरटस्तम्भलनायरनुमविश्च भाव्य- 
ते ॥› इति ॥१८॥ अवटोकिता-- बाढम् । यष्विकया कथितं तदृढमिस्यरथः । 
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दवि | 

कामन्दकी-- (विचिन्त्य) सुविहितं ल्वङ्किकया । माधवानुचरः 

कलहो नाम विहारदारपरी मन्दारिकां कामयते । तदनेन तीथन 
तत्प्रतिच्छन्दकमपोद्धाताय माधवान्तिकमुपेयादित्यमिप्रायः । 

अवलोकिता- माहवो वि कोउहटं उप्पादिअ मए ॒पठत्तम- 
अणमहमवं मजणुजाणं पहादे अणुप्पेसिदो । तत्थ किल मालदी 

गमिस्सदि । तदो अण्णोण्णदं तरणं होदि त्ति | 
कामन्दकी- साधु वत्से, साधु । अनेन मत्थियाभियोगेन 

सारयपि मम पूरैशिप्यां सोदामिनीम् । 
अव्ररोकरिता-- भअवदि, सा दाणि सरोदापिणी समाप्तादिअ- 

अचरिअमन्तपिद्धिप्पहावा सिरिपव्वदे कावाहिभवदं धारेदि । 

१, माघवोऽपि कौतूहटमुत्पाद्य मया प्रवरृत्तमदनमहोत्सवं मदनोन्यान 
प्रभातेऽनुप्रेपितः । तत्र किट मालती गमिष्यति । ततोऽन्योन्यदशंनं भवि- 
ष्यतीति | । 

२, भगवति, सेदानीं सादामिनी समासादिताश्चवमन्नसिद्धिप्रमावा श्री 
पर्वते कापाटिकव्रतं धारयति । 

टदत्वे युक्तयन्तरमाद-- ततस्तया मालत्योद्रेगविनोदनं माधवप्रतिच्छन्दकरं तत्सदशी 
भ्रतिमाभिलिखितं यल्प्रतिच्छन्दकं ख्वद्धिकया मन्दारि कस्ते ऽय निक्षिप तावत् । 

क्रमेण माधवहसतं प्रापयतीति तावच्छब्दार्थः ॥ कामन्दकी । विचिन्त्येति । 
मन्दारिकाहस्ते चित्रफलकनिभधरानख तात्प विचार्य तद्विवृणो तीति रोषः।सखुविंहि- 
तमित्पादि। अनुचरशेटः। विदारदासीं बेद्धाल्यपरिचारकां तां मन्दारिकाम्। ती- 
्यनावतरणमागण । उपोद्धाताय प्रकृतकायैसिद्धिहैएभूतायार्थाय । स चार्था मयीयम- 
नुरक्तंति माधवस्य प्रत्ययः । सत्येव तस्िसख प्रकृतकार्य परवृत्तिसिद्धेरिव्यभिप्रायः। 

इदं तात्प मन्दारिकादस्ते चित्रफख्कनिधानखेत्यर्थः ॥ अवलोकिता । स्वा- 
नुष्टितं कायौन्तरमाह- अत्र माधवोऽपि कतूदरयुत्पायय मया प्रहृत्तमदन महोत्सवं 
मदनोयानं प्रभातेऽनुव्रेमितः । किमर्थम् । तत्र क्रिल मालती गमिष्यति । ततोऽन्यो. 

न्यदशेनं भविष्यतीति हेतोः ॥ कामन्दकी । साध्वित्यादि । मस्मिये मद- 
भिलपितसंपादनेऽभियोगोऽलन्ताभिनिवेशस्तेन ॥ अवलोकिता-- भगवति । 
सेदानीं सौदामिनी समासादिताश्चयमच्रसिद्धि प्रभावा धीपर्वते कापालिकत्रतं धार- 
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कामन्दकी-कृतः पुनरियं वातो । 
अवलोकरिता--अस्थि एत्थ णअरिषए महापप्राणप्पदेपे कराटा 

नाम चामुण्डा । 
कायन्दकी--अस्ि । या किं विविधजीवोपहारग्ियेति सादः 

पिकानां प्रवाद्: । 

 अवलोक्रिता- तरि क्खु िसिपव्वदादो आअद्स्म इदो 
* णादिदरमप्ताणवाप्तिणो साधभस्स मण्डधारिणो अप्रोरषण्टणामहेअस्स 

अन्देवापिणी महाप्पहावा कवाटकरुण्टद्या णाम अणुसंश्नं जाच्छट्। 
तदौ इअं पठन्ति । 

कामन्दकी --स्व हि सोदामिन्यां संभाव्यते । 
अवलोफिता-- अलं दाव एदिणा । भअवदि, सो वि पाप्तअरे 

माहवस्प बाटपित्तं मअरन्दो णन्दणस्स मडि मदअन्िजं न 
समुच्चर तं विं माहव दइ पिअं होदि । 

१, अम्यत्र नगया महादमशानप्रदेदो कराला नाम चामुण्डा | 
२, तसिमन्खदट् श्रीपवतादागतस्येतो नातिदूरस्मशानवासिनः साधक्रस्य 

मुण्डधारिणोऽप्रोरण्टनामपेयस्यान्तेवासिनी महाप्रभावा कपालकरुण्डल 

नामानुसंप्यमागच्छति } तत इयं प्रवृत्तिः| 

३. अकं तावदेनंन । भगवति, सोऽपि पाश्रचरो माधवस्य बाखमितर 
मकरन्दो नन्दनस्य मगिनीं मदयन्तिकां यदि सप्द्रदति तदपि माधवस्य 

दवितीयं प्रियं मवति | 

यति ॥ कामन्दकी । कुत इति । कस्ादुपरटन्येयथः ।; अवलोकिता- 
अस्त्यत्र नगर्य महादमशानप्रदे कराटा नाम चामुण्डा ॥ कामन्दकी । 

र (| नकन चर न~ [06 त्वाति अ 42... 
नीवानामुपदहारे प्रिया । अनेन पश्वमाई माल्ल्युपहारप्रदरानं मूचितम् । साद 

सेक्रानां साहयन्चीलानाम् ॥ अवलोक्रिता-तसिन्वट श्रीपर्वतादागतसतो 
7ातिदूरस्सश्चानवासिनः साधकस्य मनच्रमाधनोयतस्य सुण्डधारिणो नररिरःकपा- 

धारिणो ऽघारघण्टनामप्रेयसखान्तेवासिनी महाप्रभावा कपालकुण्डला नामानुमं- 

ध्यमागच्छति । तत इयं प्रतरत्तिवाता । मया श्रृतेति रोषः ॥ कामन्दकी । 
स्वमिति । संभाव्यत इति । अनेनोत्तरत्र संदामिनीसाध्यान्यद्भुतानि सू्ि- 
ननि ॥ अवलोकिता--अरं तावदैतनालं तावद्नुपनुक्तेनाघोरघण्टवृत्ता- 
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कापन्दकी--नियुक्तेव तत्र मया प्रियस्तली बुद्धरक्षिता । 
अवलोकिता--यविहिदं मञवदीए । 
कामन्दकी-- तदुत्तिष्ठ । माधवप्रवृ्तिमुपभ्य -माटतीमेव प- 

रयाव: | 
(इत्युत्तिष्टतः ।) 

कामन्दकी-- (विचिन्त्य +) अत्युदारप्रकृतिमीटती नाम । निपूणं 

निसृ्टा्दूतीकल्पस्तन्रयितव्यः । स्था 
रारञ्ज्योत्ल्ञा कान्तं कुमुदमिव तं नन्दयतु सा 

युजातं कल्थाणी भवतु करृतक्रत्यः स च युवा । 

१. सुविहितं भगवा | 

न्तकथननलर्थः । भगवति, सोऽपि पश्चैचरो माधवस्य बालमित्रं मकरन्दो 
नन्दनस्य भगिनीं मदयन्तिक्रां यदि समुद्रहति तदपि माधव द्वितीयं प्रियं म- 
वति । अननोपनायकस्य मकरन्दस्य गभैसंधो पताकातरत्तान्तः सूचितो भवति ॥ 
कामन्दकी । नियुक्तेति । तदपि मया पूर्रमेवानुसंहितमित्यथः । अवो. 
किता-सविहितं भगवत्या ॥ कामन्दकी । तदिति । माधवप्रवृत्तिमुपलभ्य क 
मदनोयाने तयोरन्योन्यदरोनममून्न वेति वाती ज्ञत्वेत्यथः । मालतीमेव पयावः। 
कुलकुमारी जनानुचिते ह्यस्मदुपदिषटे स्वयमात्मग्रदानसाहसे यथास नाराह्ने तथा 
नेवातिपरिचयेन वशीकर्तव्येति भावः ॥ कामन्दकी । विचिन्त्येति । कीट 
दूत्यमाचरणीयमिति विमद्य । निधिनोतीति शेषः। अध्युदारातिगम्भीरा प्रकरति- 
यस्याः सा । तथा गम्भीय च-चस्य प्रभावादाकारा हर्षैकोधभयादिषु । भात्रे 
नोपलक्ष्यन्ते तदराम्भीय प्रकीर्तितम् ॥° इत्युक्तसूपम् । तेन मालत्यतिगम्भीरग्र- 
कृतिलाचरमावस्थायामपि स्वाभिप्रायं स्वयं न निवेदयतीति देतोनिपुणं यथा 
स्यात्तथा निखष्टाधा या दूती तस्याः कत्पो या व्यापारपद्धतिस्तच्रयिनव्यः ग्रधा- 

नीकतव्यः । प्राधान्येनाध्रयणीय हयः । निसनष्ो निक्षिप्तः श्मेव वेत्ति सर्व 
करत्यम्” दति समर्पितोऽथः कायभारो यस्यामिति व्युत्पच्या स्वतन्त्रकार्यनिवाहि- 

का दृती कथ्यते । तदुक्तम्ू--^ूढानुरागयोयूनोरभिल्षं मनोगतम् । ज्ञाला 

ताभ्यापनादिष्टा तदपेक्षितसिद्धये ॥ या प्रवर्तत साप्रोक्ता निषष्रर्थति केोक्रिदिः , 
निष्ठः कायभारो ऽस्यामिति व्युत्पत्तिसंभवान् ॥' इति । अवाच्यक्रोरित्यो यत्ताः 
संध्यादयः प्रमाणं स निषष्टार्थो दूतः । यथा मगवान्पाण्डवानामिति ॥ इदानीं स्वन्या- 
"्गमगफल्यमाशास्ते-सर्वं थेति । रारञ्ज्योत्भेति । कल्याणी मनोहरा रान. 
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गरीयानन्योन्यप्रुणगुणनिमांणनिपुणो 
विधातुभ्यापारः फलतु च मनोन्ञश्च भवतु ॥ १९ ॥ 

(इति निष्कान्ते ॥) 

मिश्चविष्कम्भः। 

(ततः प्रविशति गृहीतचित्रफलकोपकरणः करहंसः ।) 

कलहंसः- कहि दाणि तुिभमअरद्धभवलेवद्वविन्भमा- 
तरित्तमाट्दीहिअअमाहप्पं णाहं माहवं पेतरिलस्सं । (परिकम्य ॥ प- 

१. करेदानीं वुटितमकरध्वजावटेपरूपविभ्रमाक्षिप्तमाठवीददयमादहास्म्य 

नायं माधवं पदयामि | परिप्रान्तोऽस्मि । यावदिहो्याने महूत विश्चग्य 
मकरन्दसह चरे नाथं माधवं प्रक्षिष्ये | 

~~~ 

गुणद्षीलसपन्नानुजातं सुजन्मानं कान्तं स्वपाणनायकं शारदचद्धिकाकुमुदमिव 

समानुरागसंघरने दृष्टान्तः । नन्दयतु निरतिखयानन्दसम्रद्धं करोतु । तेन सच 

युवा ठृतपुण्यश्चरितार्था भवतु । उभयोः समानुरागलेन स च तां नन्दयतु । सा 
च करतकरन्या मवचित्ययमर्थाऽ्था्भ्यते । तं चकारो योतयति । एवं च सति 
गरीयान्गुरतरोऽन्योन्यसय परस्परस्य प्रगुणा अनुगुणा य गणास्तेषां नि्माभे 

निवुणो विधातुर्व्यापारः फलतु तःसंघटनलक्षणनव फटेन फलवान्भवतु । मनोक्ञः 

सर्वजनश्राध्यो भवतु । ताद्रगन्योन्यानुरूपरनिर्माणस्य तयोः संघटनमव फलम् । 

अन्यथा व्यमेव स्यान् । यदाद काटिदासः--परस्परेण स्त्रहणीयदशाभम् 
इत्यादिश्य केन । अच्रोपमोपस्तुखयमन्योन्यमल्कारः। अत्र परस्परानुरागस्य वीज. 

स्यानुष्पण स्तुतविखोभनं नामाद्रम् । यथा--तद्रणाद्या विलोभनम्" इति॥१९॥ 
मिश्रविष्कम्मोऽयम्। नीचमध्यममात्रप्रयोजितलादिति॥ (माधवानुचरः कलसो 
मामः इति वाक्ये सूचितसुपदर्घयन्नकमारभते- तत इत्यादि । अद्रलक्षणं 
यथा---द्रधा वस्तुविभागः स्या्मक्रादयः सूच्य इत्यपि । प्रकादयो मधुरोदात्तरस- 
वनिरन्तरः ॥ अडः प्रकादायेदेनमदूलकष्म प्रवक्ष्यते । तस्प्र्यक्षनेतृ चरितो बीज- 

विन्दुपुरस्छृतः ॥ ग्रसक्तार्थापसंहारी पताकरास्यानकरान्वितः । अद्रो सानाप्रकारा- 
धेसविधानरसाश्रयः ॥ एकाहे वैकरात्रे षा चरितं तत्र वर्णयेत् । प्रयुक्तः पञ्चः 
मत्रिस्तेामन्ते च निगमः ॥* इति । गृहीतं चित्र फलकमेवोपकरणमुपायनप्वेन 
॥धवसंद्संनमाधनं यन सः । क्ेदानीं तुलितमकरष्वजावरेपरूपविभ्रमाक्षिप्तमाल- 

0हदयमादास्म्यं रिथिटीकृतमन्मथरग्वो यो सूपविश्रमः संन्दर्यसंपद्विलासस्तेना- 
षतत निरस्तं मालतीहृदयस्य माहात्यं गाम्भीर्य येन तम्। मालतीरिखितमाधवप्र- 
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रि्सन्तौ म्हि । जाव इह उलजागे मृहुततं विस्मिअ मअरन्दूप्तहअ 
णाहं माहवं पेत्रिखस्सं | ( प्रवद्य उपविशति । ) 

( ततः प्रविशति मकरन्दः ।) 

मकरन्दः--कथितमवलोकितया मदनोयानं गतो माधव इति 
भवतु । गच्छामि । ( परिकम्यावलोक्य च । ) दिष्टया वयस्य इः 
एवाभि । ( निम्प्य । ) अस्य तु 

गमनमर्प्ं शून्या दृटिः शरीरमसौष्ठवं 
श्वप्नितमथिक किं न्वेतत्स्याक्किमन्यद्तोऽथवा | 

भ्रमति भुवने कंदर्पाज्ञा विकारि च योवने 
टटितमधरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम् ॥ २० । 

तिच्छन्द्कदरनेन मालती मन्मथेन माधवं लक्ष्यीकृलय सुदूरमाङ्ृष्ट चितये 
ज।तेलनेन ज्ञातेति मन्तव्यम् । नाथं माधवं पद्यामि । खामिनो माधवस्यात्म 

मालयनुरागं संभावयतस्तसप्रलययहेतुवेनायन्तोपदेयविच्रफलकानयनान्महत्खां 

मिकार्यमनुषटितमिति केदानीमिदौत्सुक्यगभा ससंभ्रमोक्तिः। परिक्रम्येत्यादि 
परिध्रान्तोऽस्सि । यावदिदोयाने वने सुहत विश्रम्य मकरन्दसहचरं नाथं माधः 
रक्षिष्ये । मकरन्दनन्दनम्' इति पाठे प्राणमित्रतया तस्यानन्दजनकमिल्थः। ङ्धिः 

एवास्युतमिति व्यास्यानमुपेक्षितम् । अनेनेव मकरन्दभवेशः सूचितः ॥ तदाद- 
तत्त इत्यादि ॥ मदनोयानं कामदेवायतनोपठक्षितमुद्यानमियनेन श्गारोदीप 

नविभावलमुक्तम्। दिष्येति तृतीयान्तप्रतिरूपकमव्य्यं भागयवाचि । अभिवर्तते 

अभिमुखमागच्छतीदलयर्थः । अन्यमनस्कतया न मां परेयतीति भावः । निरुप्य निर्व 
ण्यं । वदतीति शेषः । असय लिति श्रोकोपस्कारो गमनमियादिनःन्वीयते। गमनः 
मिति । गमनमटसं लक्ष्याभावादनिच्छपूर्वकमेव कथंचिद्वलम्विनम् । अनेन 
विग्रटम्भस्यालस्यास्यो व्यभिचारी सूचितः । यथा--शक्रिया विद्वेष आलस्यम् 
इति । तथा दष्टः शुन्याचिन्तापहूतेन मनसायिष्िता । तत्त एव स्वविपयपरिच्छे 

दरूपफटशन्यतेन गन्या च । शुन्या यथा--(तारासमपुटा स्निग्धा निष्कम्पा श्युन्यः 
दशना । वाह्यार्थम्राहिणी रयामा श॒न्यदष्टिस्तु चिन्तनात् ॥* इति ! अनेन चिन्ता 

यो व्यभिचारी व्यज्यते । “प्रयत्नपूर्विकार्थपु स्म्रतिचिन्तेति कथ्यते इति । तथ 

दारीरमसौष्टवं बलहीनं स्वव्यापारासमर्थकरचरणादिकमिदयैः । अनेन ग्लान्याः 

ह्यो व्यभिचारी ग्यज्यते। यथा--“वाखनःकायकरमणि ग्लानिग॑मयतीति यत् " 

इति । श्वसितमधिकं परवापक्षया प्रबलम् । अनेन ध्रमविषादमोदहादयो व्य्यन्ते। 



प्रथमोऽङ्ः। १६ 

( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टरूपो माघवः । ) 

माधवः- 

तामिन्दुसन्दरमुखीं सुचिरं विभाव्य 
चेतः कथं कथमपि व्यपवतैते मे । 

टज विजित्य विनयं विनिवार्य प्ैवे- 
मुन्मथ्य मन्थरविवेकमकाण्ड एव ॥ २१॥ 

ऋक्व ------ ------------------ - 

निःश्वासस्यानुभावसयानेकभावसाधारणलात् । एवं चानुस्पतिरूपा तृतीयावस्था 

दरिता । यथा--सुहुयहुर्निःशरसति मनोरथविचिन्तनः । प्रद्रेषादन्यकायाणाम- 

नुस्मरतिरुदाहता ॥ इति । कि न्वेतत्ययात् । एषां चिन्ताटस्यादीनां निमित्त कि 

रु भवेदिति मकरन्दस्य वितः । विरह तन्निमित्तं निधारयति-- किमन्य- 

दिति। अथवा किमच्र वितरकेण मद्नविकारव्यतिरिक्तं किमेतेषां निमित्तं संभा- 

ज्यते । न किंचिदपीप्यर्थः । तदेव निमित्तमाद--भ्रमतीति । भुवने कंदपाज्ञा 

भ्रमति । अग्रतिहता विजम्भते । यौवनं च प्रथमं द्वितीयं वा । इतरयीरत्रायो 

अ्यलात् । विकारि विक्रारजननशीलम् । योबनं यथा--रतिव्यायामसहनो मत्ते 

भयव मत्तता । वियते युव्रभावो यस्तयावनमु दाहृतम् ॥' इति । धयावनं तु चतुधा 

स्यात् इत्यादिना मावप्रकराले यावनविशेषरक्षणं प्रपञ्चितम् । तत एव ज्ञातय्यम्। 

छटिताः सुन्दरा नयनसुखकरा सघुरा मनीदराध तेते भावा इन्दृद्यानादय उदी. 

पनविमावाः स्वभावधीरस्यापि धीरतां परय क्षिपन्त्यपसारयन्ति । धय यथा- 

‹ च।पटेनानुपहता सर्वा्रष्वविक्रत्थना । स्वाभाविक चित्रव्र्तिधयमित्यमिधी 

यते ॥' इति । नूनमद्य मदनोदयाने मदनोत्सवदरौनायागतोऽस। कस्यांधिदासक्त- 

चित्तो मदनावस्थयेवाभिमृतो वर्तत इव्यथः । ससंदेह निश्वयान्तः समुच्याल- 

क्षारः ॥ २० ॥ दिष्रेयादिन। माधवप्रवेशः सूचितः । तदाद--तत इत्यादि 

ज्ञा । यथानिदिषटागमनमित्यादिना निरूपितावस्थः ॥ तामित्यादि । मे चेत 
क्तं । उन्दुवन्मनोक्ञमुखीं तां पूर्वक्षणे नयनातिधीह्रतां सुचिर बहुकार भरिभाय्य 

टिकाम्येण विषयान्तरपरित्यागेन भावनाविपयं कृला । ध्यालैत्यथः । कथंकथमपि 
क्ेनकेनापि प्रकारेण कदाचिदप्यननुभृतचरेण । ईटगसाविति निरूपयितुमरक्यै- 

नावस्थाभेदेनेत्य्थः । व्यपवर्तते वेकृतादन्ययेव वर्त॑ते । परकरारमुपयातीत्यशरः । 
क्रि कृत्वेत्यपेक्षायां तामेवापयवरत्तिमाह--अक्राण्डेऽनवसरे । प्रथमददनसमय 

एव । लनाम् । कथमार्यविगरहते परोपहासनीये कर्मणि प्रवृतोऽदमिति मनःसं- 

लजा । यथा--“ मनःसंकरो चनं लना ह्यना चित्यप्रवतेनात् “ इति । तां 
[जित्य निरख विनयं बिनीततां विनिवार्य । वय धीर्तामुन्मभ्य मधित 
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आश्यम् । 

यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 

मानन्दमन्दमग्तछवनादिवासीत् । 

तत्संनिधौ तदधुना हृदय मदीय- 
मङ्गारचुम्नितमिव व्यथमानमास्ते ॥ २२॥ 

मकररन्दः--८ उपन्न्य । ) सखे माधव, इत इतः । ठ्टाटतपस्तर्पाः 
घर्मीशः । तदस्मिन्नुयाने मुहतेुपविज्ञावः । ( उभौ परिक्रामतः । ) 

कृलदह॑सः--$हं मअरन्दप्रहअये इमं एव्व बाटुजाणं अरं 
करेदि माहवो । ता दंधतिमि मञणवेजणारििज्माणमाल्दी 
ठो अणसदावहं अत्तणो पे पडिनच्छन्दओ । अहवा भिस्सामसोकर 
दाव अग्रुहोदु | 

~ ~--~--- ---- ~~ ~~~ 
~~ 

१, कथं मकरन्दसहचर इदमव दालो्यानमल्करोति माधवः | तहर्शं 

यामि मदनवेदनाणिद्यमानमाटतीटोचनमुखावहमात्मनोऽस्य पतिच्छन्द 

कम् | अथवा विश्रामसोख्यं तावदनुभवतु | 
------ ~~ ---~------~~----- -~~ ~ ----------- ~~ --~->* +~-----~- -----*~~ ---~- ---~ ~--- 

मन्थरो मन्दीभृतो विवेकः व्रवयाक्रव्यज्ञानं यधा स्यात्तथेति ॥ अच्र टजनात्यागं 
श्नेव्रेकमान्यन उन्मादश्वति सप्तमाष्टमावस्थाद्रयमादावव रागोत्कषप्रदरानार्धमक्त 

भिति द्रश्व्यम् । मन्धरविवेकमिति चेतोविरोषर्ण वा ॥ २१॥ आश्यम् 
यद्िस्मयेति । यन्मदीयं मनस्तस्याः संनिधा विस्मयेनामानुषलोकोचितापूर्वला 
वण्यद्दानजनितन चित्तविकरासेनाद्धतरसस्थायिना रसततामापन्नेन स्तिमितं निष्प 
न्दमस्तमितान्यभावं विगछितवेयान्तरमम्रतप्रवनादिव सुधाणेवनिमजनेनेवानन्देः 

निरतिशयसुखाविभौवेन मन तदाखादकपरतया निरुद्रवरस्यन्तरमभूत् । तदत्र 
दानीं तदसंनिधावदहारचुम्वितं प्रदीपेन्धनशक्लसंस्थृष्टमिव । दग्धमिति वक्तं 
मनोगतम्रेयसीदाहभिया चुम्वितमिति कोमलोक्तिः । व्यथमानं संतप्यमानमास्ते 

तत्निधानासनिधानयोःक्षणमात्रमेदेनातीव मनोवस्थावेलक्षण्यमिदमाश््यमिदयर्थ 
॥ २२॥ मक्ररन्दोऽन्यमनस्कतयात्मानमपद्यन्तमपि स्वयमेव प्रज्ञापयन्नाकार 
यति-- मकरन्दः । सखे माधवेति । इत इतः । आगम्यतामिति रोषः 
छखेत्यादि । स्लारंतपो नमोमध्यवर्तत्यथः । ° असू्य॑ल्लारयो ईरि तोः 
इति खच् । “खित्यनव्ययस्य इति मुमागमः ॥ कहं सः-- कथं मकरन्द्सह 

वर इदमेव वालोयानमलकरोति माधवः । तदशयाम्यस्य मदनवेदनासियमानमा 
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मकरन्दः- तदस्यैव तावदुच्छरसितकुसखमकेसरकषायश्ीतलामो- 
दवासितोद्यानस्य काञ्चनपादपस्याधस्तादुपविंशावः । 

( उभा तथा कुस्तः । ) 

मकरन्दः वयस्य माधव, सकङ्नगराङ्गनाप्रवतितमहोत्सवा- 
मिरामकामदेवोदययानयाताप्रतिनिवृत्तमन्यारशमिव मवन्तमवधारयामि । 

भपि त्वमवतीर्णोऽसि रतिरमणबाणगोचरताम् । 
( माधवः सलजनमधोञुखस्िष्टति । ) 

मकरन्दः--( विहस्य ।) किमवनम्रमुग्धमुखपुण्डरीकः स्थितोऽपि । 
परय । 

अन्येषु जन्तुषु च यस्तमस्तावृतेषु 
विश्वस्य धातरि समः परमेश्वरेऽपि । 

सोऽयं प्रपिद्धविभवः खटु चित्तजन्मा 
मा लज्जया तव कथंचिदपहृतिूत् ॥ २३ ॥ 

लतीलोचनसुखावहम् । चित्रस्य दरीनमात्रफलकत्वात्। आत्मनः प्रतिच्छन्दकम्। 
अथवा विश्रामसद्यं तावद्नुभवतु । पश्वादशयिष्यामीति दोषः ॥ मकरन्व्ः- 
तदितिः। विकसितकुखमकिज्नल्कानां कपायञ्चीतलो य आमोदो दृरविरूमरो 
गन्धः । कषायत्वरिरिरत्वयो रसधर्मत्वेऽपि तादटशरसेन कार्थसमवायादामोदधम- 
त्वोपचारः । तेन उुरभीकृतोयानस का्रनपादपस्य चाम्पयतरोददायायामुपवि- 
दावः ॥ सक्ङेत्यादि । भन्याटशं विलक्षणावस्थम् । अपिः प्रश्रे ॥ विह 

स्येति । स्वमनोगतज्ञानादवनतानने माधवे सदं मदनविक्रार एव मदुन्नीतो 
देतुरेतद्रलक्षण्यस्येति स्वमतिसंवादाद्रिदघ्य स्वानुकूव्यप्रदरेनेन लज्जां शिथिलयि- 
तमादेति शेषः । किमिति । सुगधं य॒न्दरम् । त्वदन्तःकरणनिर्विंहेषे मयि करिमाद- 
या ठलया वा । तावद्धिखब्धं कथयेत्यर्थः । किं चन खटु त्वदुपन्न एवायं स्म- 
राभिषद्गः घुरामुरनरसाधारणस्वात् । तेनानन्यकृतपूर्रीव्यन्तानुचितवन्नेतद पदवो 

न्याय्य हायद--अन्येष्विति। यो चिश्वस्य धातरि जगत्तर्टरि सुरज्येषटे स्वदु- 
हिषरकामुके। परमेश्वरे स्मरकश्ञासनेऽपि वामदेदाधनिवेरितग्रेयसीके तमसाघ्रतेष्व- 

त्तानोपहतविवेकेष्वन्येषुं जन्तुषु । ग्ाणिमाच्र इयथः । समो ऽवपम्येणाकुण्ठित- 

प्यापारः । स तारशोऽयं त्वन्मनोगतधित्तजन्मा प्रसिद्धविभवः प्रथितप्रभावः 

छट ब्रह्मादीनपि स्ववश्लीकरोति । का कथान्येप्विति भवः । ततो लजया तव 
मनोगत्तस्य विकारदेतोरपद्ुतिरपदवः । चित्ते नियमनमिति यावत् । मा भून् । 

भ् 
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माधवः--वयस्य, फं न कथयामि । श्रूयताम् । गतोऽहमव- 

लोकिताजनितकोतुकः कामदेवायतनम् । इतस्ततः परिक्रम्य परिघ 

मादुलस्तितभधुरमदिरामोदपरिमटाङ्ृष्टप्तकमिर्दिपटलपंकुलङ- 

लितभूकुखावटीमनोहरा मरणस्य रमणीयाङ्गणभुवो बाटबकुरुस्याल्वा- 

लपस्सिरे स्थितः । तस्य च यदृच्छया निरन्तरनिपतितानि किकप्ि- 

तानि कुमान्याद्ाय विद्ग्धरचनामनोहरां खजम भिनिमौतुमारब्ध- 
वान् । अनन्तरं च देवस्य संचारिणी मकरकेतनस्य जगद्विजयेवेन- 

यन्तिका निगेत्य गर्भभवनादुउज्वर्विदग्धमुग्धबाछनेषथ्यविर्चनाविभा- 

लजां विज्य कथयेयर्थः ॥ २३ ॥ माधवः-- वयस्य, किं न कथयामि । सव. 

विखम्भास्पदस्य तवाप्यपदवः किमिलारयः ¦ यदाहुः--समानुरागन्यसनो रट 

स्यास्यैकभाजनम् । विपत्परतिक्रियादक्षो वयस्यः परिकीतिंतः॥* इति । अवलोकि- 

तया जनितं कौतुकं अदय खट महानुत्सवो मदनोद्याने नागरिकाणाम् , त्वयापि 
तदशना गन्तव्यम्” इव्येवमुत्पादितो गमनोत्साहो यस्य सोऽहं कामदेवायतनमु- 

त्सवस्थानं गतोऽभूवम् । तत्र चेतस्ततः परिक्रम्य रम्यवस्तुविल्योकनल्ोभा- 

त्परिश्रमात्परिकमणसंजातादु्टतितो विसर्पन्यो मवुरो मनोहरो मदिरामोदस- 

मानो यः परिमलः । केसरकुस॒मस्येव जातिप्रयुक्तः । तेनाकृ्ट यत्सकलनां मिलता- 

मलीनां पलं तेन संख व्याप्ताकुटिता च या मुढुलश्रेणिः सेव मनोहर- 

माभरणं यख सः । तथा च रमणीय्ऽदरगे कामदेवायतनपुरोभागे मवति तथा । 

तेन सम्यगुत्सवावरोकनयोग्यदेशत्वमुक्तम् । वालवकुल्ख । वाठत्वादुपविर्य 

करापचेयफुसुमसेय्थैः । आल्वालपरिररे प्रतिदिनजलसेकशीतले स्थितः । 

निरन्तरनिपतितानि सान्ध्रनिपतितानि । उपवेशनस्य एव यावदपेक्षं 

टभ्यानि विकसितानि तसय कुसुमानि यटच्छया स्वेच्छयादाय विद्ग्धा मनोज्ञा 
या रचना ग्रथना तया मनोहरां सजमभिनिर्मातुमारन्धवान् । अनन्त- 
रमिति । संचारिणी सेचरणस्ीला जगद्वि सयव जयन्तिका त्रिभुवनविजयलाञ्छ- 
नभूता पुरःसरी पताका । तामेवानु मन्मथो जगनिगीषया निग॑ंतः। तस्य चाहमा- 
दिशरव्यतामुपगतोऽस्मीलयाशयः । उज्वलं प्रकाशमानं विद्ग्धमग्राम्यं मुग्धं 

सुन्दरं बालोचितनेपथ्यं प्रसाधनं तसय या विरचना तया विभावितः कुमारी- 
भावः कन्यात्वं यस्याः । प्रथमयौवने वर्तमानत्वात् । वयसा पुननं ज्ञायते कुमारी- 
यमिदयाशयः । महानुभावग्रकृतिरतिगम्भीरस्वभावा । अत्युदारोऽतिदक्षिणः । 
“उदारो दातृमहतोदक्षिणे चाभिधीयते” इति दशनात् । परिजनो यस्याः सा। तत 
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 कितकुमारीभावा महानुमावप्रकृतिरत्युदारपरिजना कापि तत एषा- 
¦ गतवती । 

सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा 
सौन्दयैप्तारसमुदायनिकेतनं वा । 

तस्याः सखे नियतमिन्दुकटम्रणाल- 
उ्योत्ल्लादिकारणममून्मदनश्च वेधाः ॥ २४ ॥ 

' अथ प्रणयिनीभिरनुचरीमिः कुसुमप्तचयावचयदीटलामिटाषवती- 
मिरम्य्थमाना तमेव वकरुलपादपोदेशमागतवती । तस्याश्च कस्िथि- 
दपि महाभागधेयजन्मनि बहुदिवप्रोपचीयमानमिव मन्मथन्यथावि- 
 कारमुपरक्षितवानसि । यतः । 

एव रत्रा सितस्तत्रैवेति सप्तम्यर्थे तसिः सा्वैविभक्तिकत्वात । अथ तस्मथमतो 
लोचनपथगो चरं तस्याः स्वरूपमिदानीमपि प्र्यक्षमिव विभाव्यमानं निवैर्णयति- 

सेति । रमणीयस्य भावो रामणीयकम् । “योपधाद्भह्पोत्तमात् * इति वन्। भआ- 
भिरूप्यमिति यावत् । तख निधिर्भिक्षेपः शङ्कपद्मादिवत्। तस्याधिष्ठाव्रदेवता वा । 
सन्दर सर्वावयवसौ्टवस्य निकेतनं मन्दिरं वा। सखे, तस्या निमे कारणमु- 
पादानमिन्द्रादि।न तु भौतिकम्! मदनश्च वेधाः । नतु साधारणो वेद्ाभ्यासजडः। 
यदाह-“अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तप्रभः इदयादि । अनेन 
नायिक्रागुणवर्णनेन तद्विषयो मदानुरागोऽपि प्रेयानिति बीजगुणग्रशं सनाद्िखोभनं 

नाम मुखसंधरद्रमुक्तम् । यथा--तद्रणा्या विलोभनम्*इति । गुणखरूपनिरूप- 
णद्रणज्तुतिरूपा चतुध्यवस्था माधवस्य प्रदरिता । यथा--'सूपदार्यगुगैर्यलि- 

चे्टाहसितवीक्षितैः । दरनाखापमाधुवैनीस्यतस्त्समा वधू: ॥* इति । “यत्रेदशी 

शिवा वाणी भवेत्सेव गुणस्तुतिः इति । वितकेश्च व्यभिचारी व्यज्यते । यथा-- 
ऊहो वितके इत्युक्तः परार्थेषु यथामति" इति । संशयापहवयोः संछष्टिः ॥२४॥ 
अथेति । प्रणयिनीभिः प्रेमविषथाभिरनुचरीभिः प्रिसरवतिनीभिः । कुसुमः 
संचयस्यावचय एव ठीला तस्वामभिराषवतीभिरभ्यर्थमाना स्वयमेव गन्तु- 

कामापि श्ारीनतया कुण्ठितेच्छ खुती तदपनोदनाय मनोविनोदिनीभिः प्र 
ध्यैमाना । तमेव यत्राहं स्ितस्तस्याश्च कर्सििदपि ल्ेकोत्तरे । महाभागधे. 

यादश्वमेधायपि तत्कर्मकशापं यदुत्यादने वराकप्रायं तादशसुचरितविशेषाज्जन्म 
यस्य तस्मिन्।अन्यादशस्य तदभिलाषपात्रतालक्षणत्रि भुवनसाम्राज्यर्सिहासनाधि- 

णस भाग्यानैत्वात् । बहुदिवसोपव्वीयमानमतिचिरकालास््वर्धमानं मन्मथा- 
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परिगदितम्णाटीम्डानमङ्ग प्रवृत्तिः 
कथमपि परिवारप्राथनामिः क्रियासु । 

कटयति च हिमांशोनिष्कटङ्कस्य लक्ष्मी- 

मभिनवकरिदन्तच्छेद्कान्तः कपोखः ॥ २५ ॥ 

सा मम॒ दङेनास्प्रभृत्यमरतवतिसि चक्चुषोनिरतिशयमानन्दयुत्पाद्ः 
यन्त्ययस्कान्तमणिश्चखकेव खोहधादुमन्तःकरणमुपस्रहतवती । विं 
बहुना । 

सतापसततिमहाग्यप्तनाय तस्या- 
माप्क्तमेतदनपेक्ितहेतु चेतः । 

जाता या व्यथा तजन्यं विकारमुपलक्षितवानस्मि । उन्नयने लिङ्गन्याह-यतः। 
परिभ्दितेति । परिष्दितापचयेन म्लायमाना म्रणाठी बिसतन्तुरिव । “जाति- 
रघ्ीविषयादयोपधात्? इति डीप् । म्लानं गलानिमुपगतम् । काद्य नाम मदन 
दशा सूचिता । क्रियासु ज्लानपानादिकायु परिवारप्रार्थनाभिः परिजनस्य चाटुवाक्य- 
पादुप्रणामादिभिरनुनयेः कथमपि कृच्रेण प्रवर्ति: । न तु स्वारस्येन । क्रेयाद्रेष- 
रूपारतिर्नाम मन्मथावस्था दर्दिता । व्याधिवशादप्येतत्संभवतीत्यन्यदसाधारणं 
लिद्रमाद-- कलयतीति । अभिनवेति । सयःकृतद्विरदरदनच्छेदकमनीयः कपो 
लशव निष्कलद्कस्य हिमांशोलक्ष्मीं शोभां कलयति च । पाण्डि्नो निमित्तान्तरा- 

त्संभवेऽपि निष्कलङ्कनदुबिम्बसादद्यमन्यत्र न संभवतीति विगप्रलम्भेकानुभावत्वम्। 
अच्र यदयपि शरीरग्लान्यादयो ऽनुभावाः केवलमुपनिबद्धासथाप्येतदनुभावक्षीयत।। 

निर्वेदग्लानिजडताविषादौत्सुक्यचिन्तामोहावेगप्रश्रतयो व्यभिचारिणो महाभागये- 
यस्य जन्मनीति निर्दि्टालम्बनविभावो मदनोदयानादयश्चोदीपनविभावाः प्रतीयन्त 
इति विभावानुभावन्यभिचारिपोषितरत्याख्यस्थायीभावपरिपू्णांऽमिलाषविप्रल- 

म्भशटद्वाररसो ध्वन्यते॥२५॥सा ममेत्यादि । अभरतमयतूठिकेव द्दानेनैव च- 
छवषोर्निरतिशयं निराकृतोऽतिशयः प्रकर्षोऽन्येषामानन्दानां येन तमानन्दमुत्पा- 
द्यन्ती। मम पुनरन्तःकरणमयस्कान्तमणिरालाका लोहक्कमणिदलाका स्वसं- 
निधानमात्रेण लोहधातुमयो विकारमिवापसंहूतवती स्वसमीपं प्र्यकृष्टवती ¦ 
कि बह्ुनेति । तदानीमुत्पन्नेन, आनन्त्यादनुभवैकप्रमाणत्वाज्न विरोषतो वक्त- 
मशक्येन, कथंचिनिरूप्यमाणेन मनोविकार विशेषेण किं प्रयोजनम् । इदं तावन्नि- 
षपन्नमित्याद--संतापेति । एतन्मदीयं चेतोऽनपेक्षितो न विमृश हेतुरासक्तौ 
निमित्तं बाह्योपाधिशूपं येन तादशं सदासक्तम् । न चेदं श्चुमोदकंम् । येने. 
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प्रायः शुभं च विदधात्यश्ुमं च जन्तोः 

सर्वकषा भगवती भवितम्यतेव ॥ २१ ॥ 
पकरन्दः-- सहश्च निमित्तपव्यपेकषश्चेति विप्रतिषिद्धमेतत् । 

पटय | 

स्यतिषजति पदाथौनान्तरः कोऽपि हेतु- 
ने खलु बहिसूपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । 

दानीं कथचिद्विषद्यत । किंत्वनथक्प्यवसायीत्याह--संतापसंततिः संतन्यमान 
संज्वर एव महदु्ृट व्यसनं मरणक्रारणं दुःखं तदर्थमेव । तल्प्राप्निरूपस्य 
तापनिर्वापणाषधस्यातिदुरभत्वात् । इतःपरं मरणमेव शरणमिति भावः । तद्य 
जनना त्वया क्रिमिति मनो न निवारयत इत्यादय पुरातनकर्मवासनावशंवदानाम- 
स्माकं न कुत्रापि स्वातच्यमिदयाह- प्राय इति । भगवती माहात्म्यवती । इ- 

रस्यापि तत्सापेक्षत्वात्। उक्तं हि--.जीवाद्टसापेक्षो हि भगवास्नगनिति निर्मिमीते 

दति । सवका सर्वकायनिमित्ततय। सवीरधन्यापिनी । न हि तया विना क्रिंचिननिः- 
श्रातादिकमपि कायं भवितुं प्रभवति । ताशी भवितव्यता प्राक्तनादृष्टपरिपनि- 
रेत्र जन्तोः प्राणिमात्रस्य दुभमद्युभं च विदधाति । यद्रदिष्टसंपादने न वयं स्वत- 
न्त्रासतद्रदनिष्टय्रतीकारेऽपि । कर्मवशायय्दुपनतं तत्तदवद्यमनुभोक्तम्यभिदः। 
अथान्तरन्यासोऽलंकारः ॥ २६ ॥ मकररन्द्ः--सरेदश्चेति । निमित्तसच्य- 
पक्षो बाश्योपायिसापिक्षः । मेहन्वमोपाधिकःवं चत्यतद्ध्मद्रयमकत्रे धामिणि विर् 

द मिथः । यन्त भावप्रकाश स्ेहद्रविध्यमुक्तप् , यथा--'मनसो यदयातं विष- 
येषु च त्वतः । भयशङ्कावसानात्मा स एप क्न उच्यते ॥ द्विधा दवः म्यान्म- 
नसः स्परनादृशंनादपि । जतुवद्रदिसंस्पर्शादर्दनाचन्द्रकान्तवत् ॥ आरद्रता शि- 
शिरत्वं यत्सवावस्थासु मानसम् । ययोः परस्परस्यास्ते तदपि नेह ईरितः ॥ द्विधा 
भवेत्य च केटः कृत्रिमाङ्ृत्रिमातमकः । सोपाधिः कृतिम: नटो निक्पाधि- 
रकत्रिमः ॥ उपाधौ विनिवृत्ते तु तजन्योऽपि निवर्तते । स्नेहस्वभावजो याव- 
दरव्यभावी भविष्यति ॥" इत्यादिनः, तत्सो पायिके नेहे सनेहः्वोपचारात्तेदशय्द प्र 
योग इति मन्तव्यम् । स्वाभाविकननेहः । सवाह्योपाधितनरपेक्ष्यक्तेवोपपरादयति । 
परयेत्यादि । टष्टन्तमुखेनेनमधमवधारयेय्थैः । व्यतिधजतीति । पद. 
यान्भावानचतनाश्वतनांश्च । आन्तरो गृहः कार्यकसमधिगम्यः कोऽपीद्नया 
निरूपयितुमशक्रयो हैतुर्व्यतिपजति परक्परं सेषटयति । पुनः प्रीतयः स्नेहा 
वहिरुपाधीन्बाह्यानि निमित्तानि न संश्रयन्ते । दष्रन्तमाह-- पतङ्गस्य रवेरुदये 
पुण्डरीकं विकसति । हिमररमौ चन्द्रे चोदत उदिने चन्द्रकान्तमणि््रवति। न चात्र 
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विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं 

द्रवति च हिमरदमावुद्रते चन्द्रकान्तः ॥ २७ ॥ 
ततस्ततः । 

माधवः- ततश्च तत्र 

सभूविलाप्तमथ सोऽयमितीव नाम 
सप्रत्यभिज्नमिव मामवटोक्य तस्याः । 

अन्योन्यमेव चतुरेण सखीजनेन 
मुक्तास्तदा सितसुधामधुराः कटाक्षाः ॥ २८॥ 

मकरन्द! स्वगतम् । ) कथं प्रत्यभिन्नापि नाम | 
----~-~- =-= ----~-~- ~ 

- परिटर्यते बाह्योपाधिः कथिदते स्वभावसौदादत् । तद्रतकसखचित्कुत्रचिद्वलो- 
कनमात्रेणान्तःकरणं विकसति द्रवीभवतीति स्वाभाविकन्ञेदस्य महिमायमिलयर्थैः। 
र्ान्तोठंकारः ॥ २५ ॥ ततस्तत इति । अनन्तरवृत्तान्तं ब्रदीति रोषः ॥ 
माधवः- ततश्चेति । तदनन्तरं तत्र तसिन्नेवावसरे । सभ्रविटासेति । 
तस्याश्चतुरेण विदग्धेन सखीजनेन मामवलोकषय । अथ मदवलोकनानन्तरं सितयु 
धामधुरा दरहसिताखतसाहचय॑मनोहराः कटाक्षा आकूतयोत्तका ट्िविरोषा 

अन्योन्यं मुक्ताः प्रहिताः। मां दष्ट स्मितपूर्वं परस्परावलोकनं कृतव इदयर्थः। 

जथ मामवलोक्येययवलोकनक्रियां विरिनष्टि-सप्रयभिन्ञमिवेति । प्रयभिकज्ना 
नाम पूवानुभूतख पुरोवर्यक्रयावगाहिनी धीः । सा च परबुद्धित्वान्न मया प्रय- 
क्षीकृता, किंतूप्पेक्षितेति इवशब्देन योतयति । कथं त्वयेतदुत्प्रक्षितमिलयाशडूय 
चीजमाह-- सोऽयमितीव नामेति । नाम प्रसिद्धो । यो मालतीजीवितवछभो 
माधवो नाम प्रसिद्धः ससखीजनकथासु स एवायमितीव तत्तदंतांशावच्छेदः । 
अरलययभिन्ञोत्प्रक्षाबीजम्। तस्यापि तदिदशम्दाभिलपरूपस्य तदानीमभावात् । ज्ञाना 

कारस्य अप्रत्यक्षत्वात् । सोऽप्युत्परक्षित एवेतीवशब्देन सूचयति । तदपि क- 
थमुन्नीतमित्याशङ्ूय स्फुटं तचिद्रमाह-सभ्रूविलासमिति । श्रवोविंलासो विक्षेपः । 
योऽस्माभिर्भवदारिकाचित्तचोरो माधवो नाम गोष्टीषु प्रसज्यते स एवायमियेवं- 

रूपार्थयोतिका चेष्टा श्रलतोन्नमनचतुरी तत्सहितं यथा भवति तथा पूवानुभू 

तत्वपुरोवर्तित्वलक्षणतत्तेदताभिग्यज्जिका श्रचेशा परदाथौभिनयरूपतवाचे्टायाः । 

तेन तया तत्तेदंतावच्छेदनेनासाधारणधर्मेण मद्विषया तासां प्रत्यभिज्ञाभ्युहितेख 
थैः । भाविकमलंकारः॥२८॥ मकरन्द्ः-- स्वगतम् । कथमिति । नामेति 
संभावनायाम् । अनुभूत पूव कथं तासां परव्यभिन्ञासं मव इति वितकैः । इदं चात्म- 
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माधवः- अथ ताः सदीखमुत्ताटकरकमरुतालिकातरखल्याव 
रीकमुत्रस्तकलहंसविभ्रमाभिरामचरणपंचरणरणरणायमानमञ्चुमञ्जीर- 
रणितानुविद्धमेखलाकटापकि्भिणीरणरणत्कारमुखरं प्रतिनिघृल्य ^. 
तृदारिकि, दिष्टया वधमहे । यदत्रैव कोऽपि कस्या अपि वहम- 
सिष्ठति! इति मामङ्गरीदट्विलापेनाख्यातवल्यः । 

मकरन्दः--हन्तः महतः प्रथपानुरागस्योद्धेदः । ̀ 

कलहंसः--ददाणं सरप्ररमणिज्ञाणुबन्िणी स्खु इत्यिजा- 
कहा | 

मकृरन्दः- ततस्ततः | 
"-----~----~---~-------------- - - {= 

१. अनयोः सरसरमणीयानुब्रन्धिनी खट स्रीकथा | 

गतं वेदितन्यम्। अन्यथा माधवेनोत्तरसय वक्तव्यतापत्तेः माधवः--अथेति। 
अनन्तरं तस्याः पुरत एव मत्समीपमागतास्ताः परिचारिका मां दृ प्रतिनिनरय 
पशादागच्छन्त्ये तस्यै । अङ्गल्य एव दलानि । अद्गलीनां दल्वकूपरणं करल 

कमल्त्वं योतयति । तेषां विलासो ऽग्राम्यललितक्रिया तेन मां कथितवलयः ' 
कथं प्रतिनिवरृत्यत्यवेक्षायां त्रीणि क्रियाविशेषणानि । तत्र सलीटं लीलया सहिनं 
यथा भवतति तथा । ठीटा नामापाङ्गव्यापररिणाभीष्टाथानुकरणम् । यथा--मनो- 
मधुरवागद्गचटितः श्रीतिचोदितैः । प्रियानुकरणं लीला सा स्ात्छ्ीपुंसयोरपि ॥ 
उत्ताला उन्नताः करक्मलयोसाछिका ऊर्पवपरसारिताद्गरीककरतरद्रयपरस्परः- 

स्फालनं तेन तरला वलयावी कङ्कणध्रेणिर्यथा सात्तथा। उच्रसा उद्वा मत्ताश्च 
ये कलहंसास्तेषां विभ्रमो विरिषटश्रमणं मनोज्ञा गतिस्तद्रदभिरामं चरणसंचरण 
तेन रणरणायमानं मनोज्ञं यन्मज्जीरं नूपुरं तख रणितेन श्ि्नितेनानुविद्रः संभिन्नो 
यः काञ्चीदामनिविषटशचुद्रघण्टिकारणरणत्कारस्तेन मुखरं यथा खयात्तयेति । किमि- 
यास्यातवल्य इत्यपेक्षायां भ्ँदारिके दिष्ा भाग्येन वर्धामहे । यस्मादन्नव प्रदेश 
"या लतान्विष्यते सेव लन्ना संप्रति पादयोः"इति रीत्या पुरत एव कोऽप्ययम्।असा- 
विति साक्ष्िरष्टुमुचितत्वात्तसच्छादनाय सामान्योक्तिः । कसा अपीलन्रापि 
तवेखनाचित्यादरुढोक्तिः । बमो दयितस्ति्टतीति । केचित्त स्रीलिद्रमप्ययुत 
मन्यमानाः कस्यापि” इति पटिल्वा जनस्येति व्याचक्षते ॥ मकरन्दः । हन्तेति 
दषं । महतोऽतिग्ररूढस्य पूर्वानुरागसोद्धेदः प्रकाशः । प्रतिभातीति रोषः , 
उद्धेदो नाम मुखसंध्यद्गम्। यथ।--“उद्धेदो गूढभेदनम्” इति॥कठदंसः।अनयोः 
सरसरमणीयानुबन्धिन्यविच्छिन्ना स्रीकथा । वर्तेत इति शेषः ॥ मकरन्दः- 
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माधवः- 

अ्रान्तरे किमपि वाजिभवातिवृत्त- 
वेचिव्यमृमितविघ्रममायताश्ष्याः । 

तद्र रिपासिकतिकारमपाम्तधेय- 
माचायेकं व्रिनयि मान्मथमाविरासीत् ॥ २९ ॥ 

नतश्च | 

स्तिमिततिकपितानामृदटपद्धूखतानां 
सृणमुकुटितानां प्रान्ततिस्तारभानाम् । 

ननस्नत इति ॥ माधवः-अव्रान्तर इति । अस्मिन्नवसर आयताद्या- 
स्नम्या मान्मयमाचाय्रकम् । मन्मथ एव हि कुमारीजनस्यायन्तापरिचितताद।- 
मिध दीयमानवितिधविलयसदिक्षःयामाचा्यः । तद्याचार्यकमाचायभावः । 

यआपधद्भरपात्तमद्रेत" । विविध्रस्ध्दरचष्टदिक्षाय्रावरीण्यमाविरासीपादुरभूत् । 
कटणम। वाग्विभवातिद्तवयिव्यमुकतिप्रकारस्यखोद्रद्िविचित्रभावम्। अत एव 
क्िममि विदेवतो निदरपरुमललक्यम् । उद्ररिनो विश्रमो यत्र। विध्रमः शट्ररचष्राः 
विपः । यथा--ववागदसरवामिनयमवास्थानविपर्ययः । त्वरया कितो ऽमीट्द- 

रन यः रा विश्रमः ॥ दति । तन्मनसव केवरख्मनुसध्रीयमानं भूरिसारिविक्रवि- 
नमरं प्रचुरतरस्तम्भादिसात्विकमविम । साशिविकमावादियदुक्तम--तद्धावभावनं 

पनन भवेदनुकूलतः । तत्म्वं तेन निवृत्ताः साक्विक्छ इ्युदीरिताः ॥' यथा-- 
"स्तम्भः स्वदाऽ्य रामानः सखरमेदश्च वेपधुः । ववण्यमध्रप्रटय इद्र सात्विका 
मताः ॥' दति । अपास्ववयमन्यान्यदरसनादुभयोरप्यपाकरृतचित्तस्थर्यम। विजयि 
जयसीयम् । कुत्राप्यकुण्टितप्रस्रमिति । अत्र पररिपृणःटद।रानुभवनिवन्धना- 
तदुचितमाहावगादित्यभिचारिप्रनीतेराटम्बनादीपनविमावतेनिधानपूर्णः 2 द्ारर- 

सवनः । परिकरध्राखकारः ॥६९॥ अतश्च चिरकालप्रव्रत्तस्य गरीयसः पूवानु- 

रागस्य शब्द्विकत्पस्मरणसंनानोपविनस्य जीवितसर्दष्छ।यमानस्य तस्यव स्वाट- 
म्बनविभावस्य सामुल्यादन्दरान्यकरराक्षमिध्रीभवादुत्पूरस्य सुधाकरकरस्पशादिव 

ध्रीरसागरस्यपूरितान्तरतया परिपूर्णङृम्भोचटनन्यायेन मुहू वहिरुचलनो निरति- 
दायपरिपोषास्मिक्रं रसनामापन्नस् तरपच्छयादव प्रथमानुभावभृताः शृद्रारदश्रया 

मदालम्बनाः प्रादुरासत्निःयाह--ततश्च। स्तिमितेति। अहमालोकितानां यइ 
रटिविरेषाणां विविधं पात्रमभूवम् । प्रसादल्डिता कान्ता शालिनी मन्मधा- 
दया । विचलद्भकयाक्ना चदशटरारे टगिर्प्यते ॥* इनि । तद्विशेषं दशयतु 
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प्रतिनयननिपाते किचिदाकुश्चितानां 
विविधमहमभूवं पात्रमारोकितानाम् ॥ ३० ॥ 

ततश्च | 
[क [१ 

अटृप्तवहितमुग्धस्िग्धनिष्पन्दमन्दे- 

रधिकविकसदन्तर्विस्मयसेरतार 

विशिनषि--स्तिमितानामुन्मीटनानन्तरमेव पुरोवर्तिनि मयि निपल्य दरनलोभन 
तत्रैव विषये निश्वलानाम् । सिमितं नाम इृद्गारटष्टिविकारः । यथा--स्वगोच 

रान चात्येत यत्तत्सिमितमुच्यते" इति । ततो विकसितानां विष्रयगताशेषविष- 
यग्राहिणाम् । विकसितटश्टिविकारो यथा--पविकःसितं यद्विषये विशेष्रमवगाहत' 

इति। अतो विषयास्वादजन्मानन्दमावनयोषसन्ती किंचिदुच्छरुसन्ती चतुराट्यः 
नरुकर्मसहिता न्रृलता येषाम् । चतुरं नाम भ्रकर्म। यथा--"चतुरं किंचिदुच्छरासा- 
न्मधुरा रचना भ्रुवोः" इति । प्रसन्नास्यश्चानेन टजगिकार उक्तः । यथा-- 
श्रसत्रं तद्धवेतसन्रूविलासं सस्मितं च यत्” इति । अतो मगणानामनुरागपेश- 
लानाम्। मम्गदग्विकरारो यथा-मछ्णं तत्तु विज्ञेयमनुरागकपायितम्” इति । ततः 

सुखपारवदयान्मुकुटितानामनुन्मीलितानाम् । मुकुचिता टष्टिरनेनोक्ता । मुकृलि- 

ताष्यश्च टग्विकरारो यथा--स्फुरिताशि्पकष्माप्रा सुकुलोरध्ववुरोच्छिताः 
युखोन्मीलिततारा च मुकुल टष्िरिष्यते ॥ टद्िमुकुटिन स्वप्रमुखनिद्राचु वर्तते ॥' 

इति अनेन विकूणिताद्यदगिविकार उक्तः । विकूणिनं यथा--भागव्रयस्य संकीचो 

विक्रागस्त्वपरस्य च। यस्या टरविंलक्षेण तद्विकूणितमुच्यते ।॥* इति । तनः पुनर्दृ्च- 
नस्प्रहया प्रान्तेऽपाप्गदेशे विस्तारभानां विमन्वराणाम् । सम्यगाश्चिष्रविपयाणामि- 
ति यावन् । अपाद्ग तत्रैव मिपरतन्ती सम्यज्विपयं परिच्छिनत्ति । अनेन 
विस्तारी सस्पृहश्वति टग्विकिरद्रयमुक्तम । यथा--चेनाश्ि्रि हि विषयन्नद्टि- 
स्तारीति कथ्यत । भूयोभूयः स्दृह्य यत्र टृष्रेतत्सस्प्रहं भवेत् ॥* इति । तनः 
ग्रतिनयनद तद्वलोकनाय प्रहितस्य मन्नत्रस निपात जभिमुस्येन युगपतुपस्यान 

टजया किंचिदाकुतितानामीषन्संकुचितानाम् । संकुचितं नाम रगिविकारोयथा-- 

अपाङ्गभागप्तकोचो यत्र तत्कु्चिनं भव्रेत” इति । बहुवचनेन धारावाहिन्यायन 

्रर्तिप्रतीतेलखष्यो टद्टिविकार उक्तः । यथा-“ारावाटिकसंचायो यस्य 
तष्टोलमुच्यते" इति । विविधपदेनान्यानपि मधुरसाभिलपसोःङण्टितसोन्मुखमम 

नमथगप्रणयिप्रेमगर्भविकोचटलितकोमरप्रमुखाञ्दादरदष्िविकारविशेषान्संग्रहाति। 

तदक्षणानि विस्तरभयान्न लिखितानि । परिकर एवाल्कारः ॥ ३०॥ इ 
दानीं ताटगवलोकनपात्रमभूवम् । तस्मान्पुनस्तादातिमिकीमवद्यमाद- ततश्च । 
अलसेति । पकष्मे अतिसान््रपक्ष्ममाटे शक्षिणी यस्यस्तस्याः कर्षः 
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हृदयमदारणं मे पक्ष्मराक्ष्याः कराक्षे- 
रपहृतमपविद्धं पीतमुन्मूखितं च ॥ ३१ ॥ 

अपाङ्गे तारविक्षेपः कटाक्ष इति कथ्यते" इ्युक्तरक्षगदंष्टिविशेषैः पूरो क्र्म 
हदयमशरणं सत्तदा मम पारवदयेनाकचित्करत्वादन्येन च रक्षणस्याशक्यत्वात्तद्- 
भावान्न रक्षितारमलभमानं सत्। अपहृतं बठादाच्छिय गृहीतम् । कटाक्षाणां मनो- 

दरलात्तदा मनःशुन्य इवाभवम् । प्रमुषितमतिलात्ततस्तैरपहदय तदपविद्धमतिती- 
हणलात्तेपां नाराचरिव विक्षतम्। निशितरलाकम्रकृतरन्धरमिव व्यथामन्वभूदिलर्थः 
ततश्च सतप्तमदननाराचक्व्पलात्तेषां तदपवेधेन द्वीभूय तत्रैव धाराजलन्यायेन 
विलीनलात्तः पीतमिव । यथा पीतं सलिलादिकं पातुरन्तर्विरीयेत, एवं क~ 
षष मन्मनो विटीनमिदेः । ततश्च तेमंदीयहृदयालवके लीनस्यापि मनसः पुनरह्- 
रोदयशद्रया तदुन्मूणितसुन्खातमृलं कृतम् । अपुनरुद्धवयोग्यं कृतमिलर्थः। मनः- 

पारवस्यातिशयोक्तिः । कविना प्राढयुत्कपदेवे निरूपितम् । केचित्तु--विदग्ो 
यथा कधिन्नालिकेरतरो सतत्फलमपहलयायःश्रूेनापविध्य सरन्ध्रं कृत्वा तदन्तःस- 

लि निपीय तदन्तःसारमुन्मूस्य भक्षयति, एवं कटाक्षा अपि माधवादेव तरो. 

मनःफलमपहूय गाम्भीर्यधर्यादिना दद्त्वाप्रथममपविध्य सक्षतं कला तदन्तर्भतं 
ठजाविनयविवेकादिकंषक्षतविवरनिर्गतं निपीय तावताप्यतृप्तत्वा्चैतन्यलक्षणं मूल- 
धनमूत्याग्रसनियेवं नालिकेरफलसषमाधिरक्तेति व्याचक्षते । कीददौः कराक्षेरि- 
यत भह--अलसेति । अलसाः प्रथमपातिताः । पुरतः प्रसारिताः पुरो- 

वर्तिनि मय्येव निपातिताः । पशाद्विभाव्य व्रीडयेव प्रतिनिवत्ताः । अङसा- 
द्यः शप्रारदश्िविकाराः । तत्रालसं यथा--“अलसं तदभीष्टाथाद्रीडायेर्यन्नि- 

वर्तते" इति । ततो वलिता: पुनदं्नोक्तण्टया तिर्यगुदज्निताः । वितं 
वथा--वटितं तत्नित्रृत्तस्य भूयषटयश्रावलोकनम्' । “त्यध्रं तिर्य॑गुद्वितम्' इति 
स्यश्रसक्षणम् । ततो सग्धाः सम्याजभावगरभस्वभावाः । मुग्धं यथा--स्वभा- 

वालोक्रितं मुग्धं भावगभमपि च्छलात्” इति । ततः ल्लिग्धाः क्ेदपयायरतिभावा- 
नुविद्धाः । ज्लिग्या दृष्टया --'क्निगधं यद्रतिभावेन क्ेदम्रायेण संयुतम्” इति । 
ततो निष्पन्दा विषयादन्यत्र क्रापि न चलन्तः । निष्पन्दं यथा-- “निष्पन्दं तद्य- 

दन्यत्र दृष्टान्न स्पन्दते कचित्" इति । ततो मन्दा विषयान्तरगमनानुयुक्ताः । 
मन्धरट्श्िरनेनोक्ता । यथा--“मन्थर।! मन्दसचाराः इति । अधिकं विकसश्ना- 

शर्यकारिवस्तुदशषंनलक्षणादुदी पनाद्विस्तारं रसभावोन्मुखत्वमुपनयन् । अन्तःकर- 
णगतो बिस्मयोऽद्भतरसस्थायी । तेन स्मेराः स्फुरत्पक्ष्मपद्धिभिष्त्फुचतारा 
येषा ते तथोक्ताः । स्मेरं यथा--्रस्फुरत्पक्ष्मतारं यत्तत्स्मेरमिति कथ्यते” इति। 
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अहं तु तस्याः सर्वाकारदृदर्थगमायाः संभाग्यमानस्नेहरसेन संनि- 
भिना विषेयीकृतोऽपि पारिष्ुवत्वमात्मनो निह्णोतुकामः प्राकप्रस्तुतस्य 
बकुट्पुष्पदास्नो यथाकर्थचिद्वशोषं ग्रथितवानेव । ततो मिितवे- 
पाणिवधैवरप्रायपुरुषपरिवारा गजवधूमारल्य नगरगामिनं मारगमि- 
न्दुवदनाट्कृतवती 

यान्त्या मुहुषटितकंषरमाननं त- 
दावृत्तवृन्तरातपत्रनिभ वहन्त्या | 

इयमेव विस्मयरसव्यत्निका विस्मिताख्या दृष्टिः । यथा--विस्मयोत्फुलतारा च 

ह्ध्रोभयपुटाञ्रिता । समा विक्रासिता टश्िविस्मिता विस्मये स्मृता ॥' इति । अत्र 
कटाक्च॑रुक्तरूपेरनुभावैस्तत्कारणसय कषर प्राप्तस्य माधवविषयस्य रतिभावस्य 
तत्समुचितव्यभिचारिणां प्रतीतेः, माधवसाप्यपहतमिलादिना मालयनुरागगो चर- 
गाढानुरागतन्नियतव्यभिचारितत्तदुचितानुभावप्रतीतेः, युगपदन्योन्यारम्बनश्टा- 
ररसभ्वनिः। अत एव बीजस परस्परानुरागस्य परिनिप्पत्तेः परिन्यासो नाम भुल- 

सेभ्यदरमुक्तं मवति । यथा--^तत्निपत्तिः परिन्यासः” इति ॥३१॥ अहं त्विति । 
सवरराकरिरवयवसंस्ानरग्विलासाङ्गवदनादिभिरमेनोहरायासस्याः संभावितः पूर्वा- 
त्तमो चरदषटिविदोधः संभाव्यमानः स्न एव रसो रसनीयत्वाययत्र तेन संनिधिन। म- 

त्समीपावस्धानेन विप्रवरीकृतो वशीकृतो ऽपि।अन्यत्रोपरतंद्ियव्यापारोऽपि।आःग- 
नः पारिप्रवलं पयर परभ्यी निद्रोतुं[ काम यस्यसः] । पृतरपिक्रान्नम्य केमरदा- 
न्नः दोयं कथविदन्यमनस्कतयातिनिवन्परेन प्रथितवानेव। तता मिदितवेत्र्यादि वा- 
क्या स्पष्रः । मदनोयानं वु चिरदुपकरान्तपृरणचन्द्रमण्डलमिवाम्वरमन्यनमगानरू- 

तमिवकरिदमयवलोक्नयोग्यं नामृदिति भवः। गमनसमये च तया नमान्मनः प्राध- 
धारणं प्रयाशानिवन्धनमाह-- यान््येति । यान्या गच्छन्त्या गमनगमये<वि 
मदशेनोल्सुक्येन विन ङधरं परिवरतितग्रीवम्। सल एवाव्रनव्ृन्लरातपच्रनिभं कुम्- 
मवन्धनादपव्रत्तविकचपुण्डरीकसट समान वन्या नया पद्मटाद्ष्या क्षितेषवपि 

वहुषु कटाक्षेपु नीरन्धरनश्लाखानिरद्रनयोषस्दरेषु कथिदेकः कटाक्षो दरूवान्मम 
हदय गाढं टृढं निखातो विदार्य टृदयमन्तःप्रवेडित दव । गाटमिलनेन पुनर 

दरणाशक्यवं मूचयति । टद्ंलप्ननयेदानीमपि तथव व्नमानाङन्तःदान्यिव 

व्यथयतीति भावः । मन्मथो धन्वी तामेव धरनुटनामाधाय तन्कराक्षमव नाराचं 
मन्मनसि टक्ष्ये कदाचिदप्यनुद्धरणीयं निखातवानिति समाधिः ।पीदयः कटाक्नः । 

जम्रुतेन विवेण च दिग्धः । पतननमव्र निरतिशयानन्दजनकत्वादिद्नीमपि जी - 
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दिग्पोऽगृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ ६२॥ 

ननःप्रभूति 

परिच्छेदातीतः सकवचनानामविषयः 

पुनजन्मन्यासिन्ननुमवपथं यो न गतवान् । 
विवेकरप्रध्वंमादुपचितमहमोहगहनो 

[> ४ ॥ ई 

विकारः कोऽप्यन्तजे इयति च तापं च तनुते ॥ ३६३ ॥ 

ननहेतुलानचामनन दिग्धः । दुर्विषदहविप्रयोगवेदनाहेतुलाद्विषेण दिग्ध इति दष्ट- 
न्यर् । अनन विधानं नामाद्मुक्तम् । यथा--विधाने सुखदुःखकृत्" इति । 
निखात देति तीक्ष्णतया कटाक्षस्य नाराचलसंभावनान् । उस्परक्षाठंकारः॥३२॥ 
नत इति । परिच्छेदेति । तन्कटाक्षनिखातमारभ्य कोऽपि विकारो वैकृतः । 
अन्तरमन्तःकरणं जडयनि प्रनिपत्तिदयन्यं करोति । तत्रव तापं च कुरते संताप- 
यति । जाञ्संज्वरयोर्मदनावर्धयोरियमुखिः । तत्र जाञ्यं यथा--(जाच्यमप्र- 

सत्तः स्यत्सर्वकार्यपु सर्वदा । दष्रानिष्रं न जानाति सुखदुःखं न वनि च।ग्रश्र 
न करिचिस्प्रचरन न शृणाति न पद्यति । दहति मपणाकराण्डहुंकाररियिलाद्गता।॥ 
तदयवेवण्यनिश्रासस्तम्भस्पशनभिन्ञता । एते जाञ्यमवा भावा मीनकेतनमा- 
ननाः॥' इति । रंज्वरो यथा--'अविषन्यो मनस्तापः संज्वरः प्ररिकीरतिनः । 

अनाद।रनदीमय विनुटचिव भाव्यते ॥° इति । किं च जाञ्यमतिश्ीतलद्रन्यसं- 

पा्स्तस्धलम् । तेन जडयनि । अनिक्त्यातम्तटधयति । तापं च तनुत इत्युक्ते 

'वरोधय्रतीतिः । शन्यस्वभावस्य तापेवुताविरोधान् । परिहारस्तु वदितग्रीवा- 

वगोकनस्य न्नहमूचक््वात् । गाढानुरागाम्रतानुटिप्ततयदानीमनुसंधीयमानोऽपि। 

अम्रतनिमप्नमिव कटाक्षः करोनि । पुनस्नन्प्राप्षिनरादयप्रतिपादनेन विचिन्यमानो 
विषमिव व्यधयतीति । तेन विरोधाभासोऽ्ट्कारः । कीटो विकार इत्यत 
आह-प्ररिच्छदेनि । दयानेनावानिःन्यवधारणात्मकं खनं परिच्छदः । तदनतीन- 

सनद् विधयः । तथा सकलवचनानामभिधाटक्षणादिसवग्रमरशब्दव्यापाराणाम- 

4 बयो ऽगोचरः । अनेन विदोपणद्रयन वास्यनसयोरगम्यत्वमुक्तम् । न चासं पूर्वा 
नुभूतेन केनचिदपि विक्ररेण ताटगयमिन्युपमादु शक्य इन्व्राहु--पुनरिनि । ज- 

-मान्तरे किमनुभूलमिति न ज्ञायने । प्रागजन्मवृ्तस्याजातिस्मररस्मरणान् । 
आश्मिस्तु जन्मनि पुननतः पूर्वमीदशो व्रिकारोऽनुभवपथमवनीर्णा येनायमुपमीये- 
नति भावः। तथा विवेकस्या्ञानविगोनिनः काश्रश्रवणादिजन्मनो विज्ञानस्य प्रकषण 
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। अपिच। 
परिच्छेदग्यक्तिने मवति पुरःस्थेऽपि विषये 

भवत्यम्यस्तेऽपि सरणमतथाभावविरसम् 
न संतापच्छेदो हिमप्षरसि वा चन्द्रमसि वा 

मनो निष्ठाश्चूल्यं अमति च किमप्याडिखति च ॥ ३४॥ 
~~~ ~~----~-- --~- ~~ ~ ~~ ---~~-------~------------~ - 

ध्वंसादलयन्तसमुच्छेदादुपचितः ्रबरद्धो यो महामोहो टढो भ्रमोऽविदया तेन 

गहनो व्रिषम इत्यर्थः । अनेन चोन्मादो नाम मद्नावस्था सूचिता । यथा-- 

"उन्मादो विरहोष्थो य अतरस्मिस्तद्रहाग्रहः । सर्वावस्थासु सवत्र सवथा स- 
वदा मनः ॥ तद्रतं तत्कथाह्वादि ग्दरष्टी्टानपीतरान् । दीपं मुहुर्निपतति तिष्ट- 

लनिमिपेक्षणः ॥ विहारकाले रुदति कन्दति ध्यायति क्षणम् । ग्लायति स्पन्दते स्व- 

स्मिन्दरसति स्तौति मुद्यति। इत्थमुन्मादना भावाः कथिता नायकोविरदैः॥*इति। 

एतरेव विपणः कोऽपीति व्याख्यातम् ॥३३॥ इदानीम विकारस्य कार्याण्यनु- 

मवाधवापरिच्छेया इःयाह--परिच्छेदव्यक्तिरिति। पुरःस्थपीन्धियसंनिङृष्ट 
ग्रहणयोग्ये विषये परिच्छेदेन षयोऽयं पटोऽयमित्यवधारणात्मकेन सम्यगनुभवे- 

न करता व्यक्तिरभिन्यक्तिस्तत्र स्फुरणं तजन्यं प्राकय्ये वा न मवति । अनेन मनस 
विकारोपहतत्वाचश्चुरादयनवस्थनेन वाश्रार्थप्रमायामन्यापार उक्तः । स्मरणेऽपि न 

सम्यग्य्याप्रियन इव्याह-भवतीति। अनभ्यस्ते राकृदापाततो गरद्ीते कदाचिद्नु- 

भवो न संस्कारमादध्यान् । आहितो वा संस्कारो दाव्यामावात्कदाचिन्न स्मरति 

जननेदपि । पुनग्रहीते वस्तुनि दृढतरं संस्काराधानादयथानुभवं स्मर्या भाव्यम् । 

दह पुनरभ्यसेऽपि विषयेन यथानुभवं स्म्रतिर्तसदययत विद्यमानेष्वपि सदशवस्तु- 

दर्शनादिषु संस्छरोद्रोधकारणेषु । प्रस्युत दोपवडादतथाम।वेनातथान्वेन विरसं 

विपर्यस्तं स्मरणं भवति । क्रचिदपि पूर्वानुभूते स्मरणं नोत्पयने । अपि तु स्मृति. 

विपय्रय एवेव्य्थंः । हिमसरसि तुपारवाप्यां वा चन्द्रमसि वामरतमयरारीरे सं. 

तापच्छेदो न भवनि। केनापि िशिरदरव्येणानिर्वापणात्संतापो न निवर्तत ददयर्थः। 

तेन त्वया न कर्मिथिदपि इद्योपचारे प्रयतितव्यमिति भावः । त्रापि मनो 

निग्रया निवंदणन न्यम् । केचिदर्थभनुसंधातुमुपक्रम्य मध्य एव तस्यान्यन्तविस्म- 

रणाल्यरक्रान्तनिवहणासमर्थमित्यथेः । तत्र टेतुमाद~- धमति चति। क्विदप्यथं 

न क्षणं तिष्टतीन्यर्थः । (जडयति च तापं च तनुत इ्युक्तयोरेव जाञ्यसंतापयोरे- 

न॑द्विवचनमिति मन्तव्यम । तरिरोधामास एवाकारः । अनिशयोक्तिवौ ॥ ३८ ॥ 
मा० ८ 
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कलहंसः- दिद क्खु एसो कए वि अज अवहरिदौ । अरि 

णाम माद्दी एव्व म्रा हवे | 
मकररन्दः-- (स्वगतम् ) अहो अभिषङ्गः । तत्कि निषेधयामि 

प्रियमुद्ध्म् ! अथवा । 

मा मूमृहत्वलुं भवन्तमनन्यजन्मा 
माते मदीमसविकारघना मतिभूत् । 

टत्यादि नच्विह निरथकमेव यसि- 
[क च, | 

न्कामश्च जुम्मितगुणो नवयावर्नं च ॥ ३९ ॥ 

१. ददं सवल्वेप कयाप्यद्राप्हतः | अपि नाम माटयेव सा भवेत् । 

कटहमः-टटं खल्वरप फयाप्य्यापहलः । अपि नाम माख्येव सा भवेत् । 

ढं यथा वनिनान्तरवार्तामपि न सहते तथा। कयाप्यय यात्रासमये नयनपथप- 
तितया । यात्रा हि यूनोः प्थ्मबह्धास्न मो पोः । यथा--च्यात्रा पुर 
स्कल "ग ५। खप्रोऽथ वित्रं रियकथा वा । भवसयुपायाः प्रषमावलोकने 
यूनोयतो ब्रद्धिमुपति रागः ॥* इति । अप्रहत: स्वायत्तचित्तः कृतः । सा एत- 
द्वित्ताकर्विणी । अपि नामेति संभावनायाम् । माटत्येव संभाविना । तसा एवेतद- 

भिलाधमोचरतायोग्यटावण्यशञाटित्वादिति भावः॥मकरन्दः--स्वगतमिति। 
अघ्राग्याप्रयायं स्वगतमिति प्रयुज्यते । तदुक्तम्--“अघ्राव्यध्राव्यमेदेन द्विधा 
वस्तु प्रकातितम् । सवत्र नियतस्येति श्राव्यं च द्विविधं स्मृतम् ॥ अश्राव्यं स्व- 
गतं तत्र प्रयोज्य स्वगतं चिति । सवधराय्यं प्रकाशं स्यात्यकराशमिति तद्रदेत् ॥ 
श्राव्यं तु नियतस्यव नाय्यधर्ममपद््य च | द्विपा विभज्यते तत्र जनान्तमपवारि- 

तम् । तिपताक्रकिरेणान्यानपवायान्तरा कथाम् । अन्योन्यामन्रणं यत्ात्तजन।- 
न्तिकमु्यते॥रहय्यं कथ्यनऽन्यत्र पराव्रत्यापवारितम् । वस्नुनिर्वाहकलेन नाख- 

समद्रसदतः ॥' दति । जनिप्गोऽमिनिवेयः । अपूरवेोऽयमेकपदं चित्तासङ्गपकपं 
इत्यद्धेतावरेशात्परिभावनं नाम संप्य्सक्तं भवति ' "रिभावोऽद्तविशः" इति । 
तत्किमिति । दयमिदानीमसोन्माददया वनने । तेन समनन्तरदशोपनिपाता- 
सूतमेव किमेनमस्माद्भिपद्गानिवारयामीति स्वात्मन्येव वितर; । एवं विनकरय 
सिवारणमदुक्यमिति नि्।रयत्ि--अथवा । मा मूमुहदिति। अनन्यजन्मा 
स्वचि्क्योनिः कामो मवन्तं मा मूयुदत्न मोहं प्रापयतु । आरिपिि ड् । तव 
मतिमटीममो मटिननिवरम्न्यनीकलातनिन्दितो यो विकारो मन्मथामिषङ्ृसेन 
धना सान्द्रा छता मा भूदित्यायुपदेशजातमिदैवमवस्येऽस्मिन्निर्थकमकार्यंका- 
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( प्रकाशम् )वयस्य, अपि विदिते तदन्वयना मनी । 

माधवः-- श्रूयताम् । अथ तस्याः करेणुकाषिरोहणप्तमय 
एव ततः प्खीकदम्बकादन्यतमा वारयोषिद्धिरम्ब्य कुसुमापच- 

यक्रमेण नेदीयप्ती भूत्वा प्रणम्य कुदुमापीडव्यानेन मामेवयुक्त- 

वती-- "महाभाग, सुश्छिष्टगुणतया रमणीय एष संनिवेशः । कुतूह- 

छिनी च नो भर्तृदारिकासिमन्वतति । तस्यामभिनवो विचित्रः कु- 

रित्वाननिष्फलम् । नन्वियात्मन एपावधारणे । नैरर्थक्ये हेतुमाह-यस्मिन्माधवै 
कामश्च जम्मिताः संजातनुम्भाः प्रयत्र्यक्तनिद्रा विजुम्भमाणयुणा विरहिजन- 
प्राणह्।रिणो व्यापारा यस्य तथाभूतो वर्वते। यौवनं च ग्रव्रदधविवेक्रप्रमोषणा- 

दिधर्मकं वर्तते । तस्मान्नेदानीमसय किंचिदप्युपदेष्टव्यमस्ति । पारचरद्ण्ठितसर्वसखं 
पथिकं प्रति "चोरभूयिष्रोऽयं मागः, तन्नानेन पथा गन्तव्यम्” इल्युपदे शवद्रुथव 

चरवन्मन्मथाक्ृष्टमानसं ति ?दनवशगो मा भूरिप्युपदेशोऽतीतकाललाद्छध एव । 
यदाह--ध्यो हि ब्रृयाद्धक्तवन्तं मा भुक्ता इति क्रं तैन एत स्यात्" इति 
॥ ३५ ॥ एवमात्मन्येव निपेधाङक्यतां निर्धाय तदभिलषितसंपादनेनव तदुपद्रवे 
परिजिदीपुरानुकूल्यमवलम्न्य प्रच्छति-- प्रकाहामिति। वयस्य, सा तात्रच्दु- 
पयनुरक्तति त्वदुक्तेन तचेष्राविरौषेण तातम् । कस्मिन्कुटे जाता संवन्धयोग्यावा 
किंनामधेया वेद्येतदितः परं ज्ञातन्यम् । तत्साधनाय खया यत्किचिद्विदितभिति 

प्रश्रः ॥ माधवः--श्रूयतामित्यादि । पिलम्म्य कुसुमाप्रचयव्याजन वि- 

लम्बे कृत्वा । कुसुमापचयक्रमेण तान्युपचिनामि। तानि तानीदलयवरूपरेण नरीग्रसी 

भूयः संनिहिता भूत्वा कुसुमापीडव्याजेन प्रणम्य दिरसि खछग्वधरनव्याजन स्टा- 

टतटघटितकरकमटसंपुटा नमस्कृ । नमस्कारेण खभ्तृदारिकायास्ततमेव भनति 
तया सूचितम् । मामेवं व्क््यमाणसुक्तवती । सा तावन्पूवमवावलाकितादिमुखा- 

न्माधवस्य स्वैकलाकशलं ज्ञातवती सती निपुणं वक्त मुपकमते-- महामाग- 
त्यादि । मदान्भागो भागपरयं यद्य । " नामरूपमनिम्यो प्रेयः" इति स्वायं प्रशप्र 
लययविध्रानाद्धाग एवं भागयेयप्र् । अकरृतिविरेषरणवोपलक्ष्यमाणमहामाग्या(ि- 
शयेटय्धः । णप संनिवेशः कुमुमयनिवरद्यनग्रकारः स्ररिविरचनविद्गप्यं सुदधिप्रगुण- 
तया सुसंघरितग्रन्थिमत्सृत्रस्रेन रमणीयो मनोहरः । कुतृदहटिनी चास्मिन्विदुगना- 

विशये कुसुमदामविरचनाविदेष चास्माकं भनृदारिका । भूरिवसोरमा्स्य र।ज- 

वुल्यत्वात्तत्मुनापि मरदारिकेन्युच्यते बहुमानमृचनाय । तस्यामधिकरणभुतायाम- 
भिनवोऽन्यत्राघ्पूर्वा विचिव्रश्मत्कारकारी कृमुमेषु विधवे व्यापारो माल्यग्रभ- 
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युमेपुत्यापारः । तद्धवतु कताथता वेद्गध्यस्य । फलतु निमाणरम- 
णीयता । समापरादयतु सरप्त एष भतृदारिकायाः कण्ठावहम्बनम- 
हाघताम्! इति । 

नारूपोऽस्ति । खयमस्यां कुमुमरचनायामतिशयेना साधारणीं प्रिद्धि मुपगता ख- 

वदग्ध्यसटशं भवतो माव्यप्रथनक्रौरलमुपलमभ्येदानीं कौतुकाकरान्तमानसा वर्वत 
इन्यर्थः । तत्तप्मात्वदीयस्य वदग्ध्यस्य कुमुमद्।मरचनाप्रावीण्यस्य कृतार्थताविद- 

गधया तयोपलालनन्िरिताधता मवतु । यध्राह--"आ परितोपाद्रिदुषां नसाधु 
मन्ये प्रयोगविज्ञानम्” इति । अस्या अपिदनो निर्माणल्य रमणीयताभिन्नजनमनो- 
रन्नननेव कहिन फलतु अपचितकुघुमानां खस्वफलाजनकत्वेऽप्येतदेव फल- 

स्त्रियधः। तदेष ते सररमो ऽम्लानः, तथा सारस्येन चातुर्येणान्वितः, तथा त्वयानु- 

रागेण सर्मितः, कुमुमव्यापारो भनृदारिकायाः कण्टावम्बनेन म्रीवालंकारतया 
धारणेन मदा्धतां महामृल्यतामासादयतु प्राप्रोतु । यथा किंचिदुत्तमं रत्नमुत्तमक- 

नक्रमूपणस्यावितं महामूल्यं मवि, तथदमपि वकुलदामरन्नमूतं भनृदारिकाक- 
ण्टठाभरणलतन महामूल्यं भवतति प्रकृतो ऽः | अनगभ्टु--दुपोऽ स्मादरास्य स- 

सी ननस्य तदय कं चशास्यत्वन बुद्ध विपरिवर्तमानः निवेशो भ- 

दतः सवन्धोऽभिलापमात्रम् । तस्यां विपये ऽभिनवः केनापि विरदिणाननुमूत- 

पूः, अतएव विचित्रा विस्मयकरी कुमुमपाव्यापारः । त्वामुदस्य स्मरण वल- 

पदभिभूयत इयथः । वत्तस्मादन्योन्यसमागमनीभयाविद्रयस्य सक्लक्टापरिस- 

नस्य कृताथता भवतु । तवदीयवदृरप्यसारं सव लोक वेदितुम् तस्याश्चन्ममेवे- 
तयन्योन्यसदयामिविपयाभादु भयोवंदग्यं चरिताथमस्तविथः । वेदग््ययक्षणं 

च--'टाकिके वदि वामं तथा सामधिकेऽ्मि च। सम्यक्परिचयधादिवद्गभ्य- 
मिति गीयते ॥' इति। निमाणस्य भव्दुमयग्रषटटठस्षप्रस्य विवानृव्यापारस्य रमणी. 

यता रानटोकातिसायिसान्दयसंपादकत्वेन मनोद्रना भवदुभयसमागमनव फएटेन 
ठतु । अन्ययेदवद्टटि्मगुणोज्ज्वलन्नीपुसनिमोप्रद्रधास विव्यथे एव भवेदिति 

भावः । तदप त्रिगुवनरःनभूनः सरसः सानुरायो रमिकाग्रणीध मर्वास्तस्याः क- 
ण्डावरम्बनेन कण्टालिङनेन महार्षतां प्राप्रोतु । सा दर्मूल्यरन्नभूनं भवन्तं स्वक- 

ण्ठाविद्गनसंद्येन रतिरमणपरीक्षके कत्पितन महताश्चकेन दविष्यद्रविणन दरि- 

द्रस्वेतरयुवति जनासंपायेन मूल्येन केतुमद् नान्या कचदिति भावः। अत्र कुषु- 
मदायप्रार्थनान्याजेन पूव निष्पन्रा्थघ्य मालतीविरहरूपस्य भाविनश्च निवहणपर्य- 
-तानुवर्तमानबङ़लदामसा्षिकसवव्यापारस् चनालसताकास्यानकमिदम् । यथा- 
अतीतानागते कायं कथ्येते यत्र वस्तुनः । अन्यापदेशग्याजेन पनाकास्थानकं 
[हि] तत् ॥* इति 1 अत एव चिरकाटावस्थायिनी म्लानापि सारम्यमयी बकुल- 
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मकरन्दः--अहो वैदग्ध्यम् । 
माधवः-- तया मद्नुयुक्तयाख्यातम्---इ्यममात्यभूरिविसोः 

्रसूतिरमाहती नाम । अहं च म्दारिकायाः प्रपाद्भूमिधात्रेथिका 
टवङ्धिका नाम इति । 

कलहंसः--( सदम् । › क्रि णाम माल्दित्ति । दिदि त्रिल- 

पिद भञवदा देवेण कुयुमाउरहेण । निदं अद्येह । 
मकरन्दः ( स्वगतम् ।) अमात्यभूरिवसोरात्मनेतयपयातिबहु- 

मानस्य । अपि च | मालती मालतीति मोदते भगवती „कामन्दकी 
तां च राजां नन्दनाय याचत इति किंवदन्ती श्रयते +ततः। 

== ~~ न ~ क = 

१. करि नाम मालतीति। दिष्टया परिटसितं भगवता देवेन कुसुमाव्रषेन। 

नितमस्मामिः | 

माला सव कविना निर्न विनरकुगुममारति ॥ मकरन्दः । वैदगभ्य त- 

त्परिचारिक्राया एवेदृसं वचनकाशलं चित्रमित्यथः ॥ माधवः । अनुनुक्तया केयं 
कस्य सुतावेतिप्ृद्रया। कथिते तया--दयमिच्यादि। प्रतूतिरपल्यपर् । नुदा 

करजानावा। तन विवाह्योगयता सृथिता। प्रसादमूमि््रिस्रम्भभाजनम् । तन मनि 
दादरा न कार्यन्युक्तम् । धात्रयीन्यनुदद्यवचनतं सकटतन्मर्मत्तानं चात्मनः सू- 

विनम् ॥ कटहुसः--सहषमिति । यया टिसिनमय प्रनिन्छन्दकमानीनं 

मया नम्दामव माट्त्यामायोयमिति सफट इदानी ममव्यापार् दति दपध्नुः। 
कि नाम माट्तीति। अननास्यानुरायविपयमूला मालकीन्युस्यव [कि नामि दष 
निरायमूवक काकुः । तरि दिष्य विटमिनं विज्म्नितं मगवनाद्रवन कुमानुभन। 

जितमस्माभिः । तदू्यव्व्तः सवरव काथतत्पररिि्यिथः । स्वामिनः प्राणम् 
कटगमये तदुजीवनापधप्रतिन्छन्द्कानयनन तन्ध्राणत्राण्ाद्न्मिनि गारवमारो 
यास्माभिरिति बहुवचननिददाः॥ मकरन्दः स्वगतम्) अमत्येति। ५. 

मात्यामजेतयनावन्मात्रगरवं तसया यपयामिमित्यथः । नश्रमान्यदुहिनेतयव्र य्ा 

यहूमानास्पदम् । कितु दोकातिदायिद्ावण्यद्रभरतिगृणयोगनायि । नन 
वादुपननोऽधयस्य कामविकारः समुचितपरिपयन्वार्टाघनीय एवेति मावः । गः 
रवापर्यामिमवोपपादयनि-- अपि चति । भव्याद्रमृचनाय वीप्सा । स्वव 
सदव एनां श्रवत टृन्यथः । तां चति | रातापि न्ममृषट्द् कन्यागदसं क्र 
चित्गथाय प्रदातुं सक्तोऽपि तदनियपास्पदमाटनीसटशयुवतिसंपाद्नासन- 
त्वात्नीचदूत्यमदीकृतवान् । किमु वन्यं तम्याः शछाघनीयत्वमिनि भविः ॥ 
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माधः-- तया चानुबध्यमानस्तां वकुटमालामातनः कण्ठा- 

दवतां दृत्तवान् । अप्तौ पनरमिनिविष्टया दशा मातीपुलावलोः 
कनकिहस्ततया विषमरकितकमागामपि तामेव यहुयहुवहुमन्यमाना 

महानयं प्रपाद इति प्रतिगृहीततती । अनन्तरं च यात्रामद्गप्रचटि- 

तस्य महतः पौरलैगमजनस्य स॑कुटेन किषितितायां तस्यामागतोऽ्ि। 

मकरन्दः--क्यस्य, माङ््या अपि सेहदशैनात्बशिष्टमेतत् । 
यो हि कपोटपाण्डुतादिचिहः सूचितः प्रागनुरागस्तस्याः कामामि- 

पङ्कः सोऽपि त्वनिबन्धन इति व्यक्तमेतत् । एतत्त न ज्ञायते क 
दृष्टपूैसतस्या वयस्य इति । न खटु॑ तादृश्यो महाभागधेयनन्मा- 

माधवः- तयेत्यादि । अनुबध्यमानः प्रियवचनः पुनःपुनरभ्वर््वमानः।प्रि- 
यो पथुक्तयुक्ततया मालतीं प्रति शाध्यतां प्रजो दशैविवुमात्मनः कण्टादिन्यु- 

क्तम् । असावित्यादि 1 अभिनिविष्टया दुष्यरापवस्तुप्रपिदेकसंलप्नया दशा 
तामेव खजं वहुमन्यमानेति संबन्धः । मालतीदशनेन मनसोऽन्यत्रासदासरस्तुत- 

क्रियाविकलदस्ततया विषमं प्राग््रथितभागपेक्षया विरूपमशोभनं यथा तथा 

रचितकभागो मालतीदर्नानन्तरग्रधितो भागो यस्यास्नामपि घजम् । सान्द- 
यात्तत्र तद्या न बहुमानः कि तु मद्रथित्वेनेति भावः । अत एव वक्ष्यति-- 
परेम्णा मद्रथितेति वा प्रियसखीदस्तोपनीतति वा! इति । अनन्तरं चेत्यादि । 
पौरस्य नगमस्य च जनस्य । पुरनिगमभेदः कभ्यने--"अद्र। वनेऽथवा रू) सर्व- 
जनावाससंकीभैम् । क्यविक्रयकयुक्तं पुर मुदितं यत्तदेव नगरमिति ॥ चातुवण्य॑- 
समेतं सर्वजनावास्रसंकीरणम् । बहुकर्मकारयुक्तं यत्तनिगमं समुदिषटम् ॥' इति । सं- 

कुटेन संमर्दन वरिघरितायां नयनधिषटितायाम्। नयनसंनिकरपदवि घश्यां तिरोदि- 
तायामित्यथः॥मक्ररन्द् इदानीं माधवेनापि सामान्यतो जानं माख्या; स्वस्मिन्ननु- 
रागमाःमन्यप्रत्यय्रादारङूयमानं चिद्रटं कला तन्मनो ऽवस्थापयितुमट-मक- 
रन्दः- वयस्येति । तस्या अपि द्वदरचनाच्वय्यनुरागप्रतीनेरेततकार्य साधु 
संघटितमिदर्थः । न च मम दरोनात्पूत्रमेव सा कपोरपाण्डिमादुपेना वर्तते, तेन 
मदेन्यस्मिन्नवे कापि यूनि प्रागवलोकरिते व॒द्मावरेयं नतु मयीत्याशङ्कनीयम् । 
यतस्त्वमव कुत्रचिन्पतरै दृष्रस्तस्याधिरदनुवरध्यमानस्य मन्मथविकाराभिनिवेश्षस 

टेः । किवुक्रत्रातया प्रागवटोक्रितोऽभूरिव्येतव्दरैव ज्ञातव्यमित्याह-यो 
हीत्यादिना । अहमेव तच्र हेतुरिति कृतोष्वधारणमित्यत आद-नं ख- 
व्विति। तादररयः प्ररस्तकुलशीलयुणगणोज्ञ्वला मदाभागयेयजन्मानः प्रकृष्सु- 
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नोऽनयत्राप्तक्तचेतपो भूत्वा प्रर चक्षरागिण्यो भवन्ति । अपि च | 
अन्योन्यप्तभिन्नदशां प्रसीनां 

तस्यास्त्वयि प्रागनुरागचिहम् | 
कस्यापिं कोऽपीति निवेदितं च 

माधः--किं चान्यत् । 

भकृरन्द,-- 

धात्रेयिकायाश्तुरं वचश्च ॥ ३९ ॥ 
कृरहंसः-( उपम्रल्य ) एदु अ | ( चित्रं दरयति ।) 

( उभ पद्यतः।) 

मकरन्दः-कटहसक, केनेदं माधवस्य रूपमभिदटिवितम् । 
कलहंसः - जेण एव्व से हिअअं अवहरि्ं | 

१, एतच | 

२, यनेवास्य ृदयमपदृतम् | 

चरितपरिणक्लग्धपजनुषः | चक्षुरागधक्षुःग्रीतिरासामस्तीति तथा । यथा- 

कुलीना गृणवव्यशच कुमार्यो भाग्यभूषणाः। ईदसशास्वयश्चोदोषभाजनं नेव जावु- 

चिन ॥ यद्रन्यासक्तचित्ता सा न चक्चुस्वयि पातयेत् । मनोऽन्यत्र टगन्यत्र 

चेदीनां नोत्तमच्िया; ॥' इति भावः । अन्यदपि त्वयि पूर्वानुरागे चिद्रमस्ती- 

लयाह--अपि चेति । अन्योन्येति । अन्योन्यसंभिन्नदशां सप्रत्यभिन्ने स 
एवायमिति निधारयथितुं परस्परयुखावलोकनेन संमिश्रदृष्टीनां तस्याः सखीनां क- 

स्यापि जनस्य कोभ्परि दयित इवे वतत इत्येवंरूपं निवेदितम् । स्वसद्य प्र 
ज्ञापने चकं तस्यास्त्वस्येवास पाण्डिमादिमूचितः प्रागनुराग इयस्मिन्नथं चिदं 
लि द्मिः्य थ; ॥ अथ माधवः स्वनिधारितिं लिद्ान्तरं रवद्विकाश्चिष्रवचनरूपमसा- 
वुद्धावयिप्यति वा न वेत्योत्युकयात्तद्रचनावसरप्रतीक्षणमसहमानः कस्यापि 

कोऽपीति निवेदितं चति चशब्देन किमन्यत्समुचिनोषीति ए्च्छति--माधवः- 

कि चेति । चकारः किमन्यत्परागनुरागलिद्ं योतयतीत्यथः ॥ मकरन्द्ः-- 
धात्रोयिकाया इति । चतुरं श्चिग्टम् । प्रागनुरागचिहमिति रोषः ॥ ३६ ॥ 

कलहंसः । एतच्च । इदमपि प्रागनुरागचिद्वमिति प्राप्तावसरध्चित्रमर्पयतीत्यर्थः॥ 
चित्ररेखनपर्यन्तख मालतीव्यापारस्य मकरन्देनापाततो ऽधिगमात्केनेति सामा- 
न्यतो निर्देशः ॥ कलहंसः । पुनविमरीपू्वकं तेनैव वाचयितुमाह--येनेवार 
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मकरन्दः-अपि नाम माख्ल्या | 
कलहंसः अह इ । 
माधवः--वयस्य मकरन्द, प्रसन्नमायस्ते तकः । 
मकरन्दः--कुतोऽस्याधिगमस्ते । 
कलह॑सः- मेह दाव मन्दारिआहत्थादो । ताए वि लवङ्गि 

आपआप्तादो । 
मकरन्दः--कथय किमाह मन्दारिका माधवाटेख्यप्रयो ननं 

माटत्याः | 
कलह॑सः-उकण्डाविणोअणं ति । 
मकरन्दः- वयस्य; समाश्वसिहि । 

या कौमुदी नयनयोभेवतः स॒जन्मा 
तस्या भवानति मनोरथकन्धनन्धुः | 

तत्संगमं प्रति सते न हि संशयोऽस्ति 
यस्मिनिविधिश्च मदनश्च कृताभियोगः ॥ ६७ ॥ 

१, अथ किम् | 

२. मम तावन्मन्दारिकाहस्तात् । तस्या अपि लवद्धिकासकादात् | 

३. उक्कण्ठाविनोदनमिति | 

---~ ~~~ -----~--~- --~~ --~----------- ~ -- ~> 

द्यमपहनमिति ॥ मकरन्दः; अपि नामेति प्रश्ने। टिखितमिति रोषः॥ कट 
हसः ! अथ किमित्यद्रीकारे। वाढं माल्त्यवेयर्थः । माधवः-वथस्येति । 
प्रसन्नप्रायः संदेहलक्षणक्राछुष्यापगमान्िर्मरी मूतस्तकस्त्वय्येव सानुरक्तेत्युटः । 
अत्र चिच्रदरौनाव्छस्मिन्मास्त्यनुरागनिथधयेन सुखागम प्रतीतेः प्रा्तिनाम संध्यद्ग- 

मुक्तं भवति । यथा--श्राप्निः कोऽपि मुखागमः' इति ॥ मकरन्द्ः । कटं 
सक, कस्मादेतत्वया प्राप्तमित्यर्थः ॥ कटहंसः । मम तावन्मन्दारिकाहस्तात् । 
तसा अपि ल्वटिकासकाशात् ॥ कटहसः । उक्कण्डाविनोदनमिति ॥ यां 

कौमुदीति । या तननेत्रचकोरयोशद्धिकेव निरतिशायततौदित्यकारिणी तस्याः खु 
जन्मा मपि मनोरथबन्धस्य टदानुरागख बन्धुराश्रय इत्यर्थः । ततस्तस्याः स 
गमे प्रति संदेदो नास्ति । यनो यस्मिन्ंगमे विधिरन्योन्यानुरूपनिमागेनोद्धूत- 

प्रयासो मद्नश्क्रस्मादेवोलादितगाडानुरागः कृताभियोगः एतत्काय॑संगमे 



प्रथमोऽङ्कः | ४९ 

्ष्टम्यद्पा च मवतो विकारहेतुस्तद्तरैवाटिल्यताम् । 
म्ाधवः-यद्भिरचितं वय्याय । ८ ठ्खिन् । ) ससे मकरन्द, 

वारवारं तिरयति दशावुद्रतो ̀ बाष्पपूर- 
सतत्संकर्पोपहितजडिमस्तम्भमभ्येति गात्रम् । 

सयःसियन्नयमविरतोत्कम्परोलङ्गटीकः 
पारटिखाविधिषु नितरां वतेते कं करोमि ॥ ३८॥ 

तथाप्यवहितोऽसि । (चिरादभिटि्य दयति ।) 

मकरन्दः-- (चित्रं निवेण्यं ) उपपन्नस्तावद्त्रभवतोऽमिषङ्गः | 
(सकौतुकम् ॥) कथमचिरेणेव निमौय टिखितः छोकः । (वाचयति) 

रचिताभिनिवेरो बद्धकच्छः । ततो न तदथं त्वया चिन्तनीयमिव्यर्थैः ॥ ३४ ॥ 
द्रष्टव्येति । अतिधीरसयापि ते या मनोविकारमुत्पादयिताघ्री) सामया 
द्रष्टव्यरूपा दसनीयाकृतिः । अनेन माधवस्य संशयं निरस परस्परानुरागख 
बीजस्य स्थापनात्समाधानं नाम संध्यद्रपुक्तम् । यथा--बीजागमः समाधा- 

नम्? । इति ॥ द्रष्टव्यरूपा दशेनीयाकृतिः। केयं कलासु प्रागरभ्यं प्रकारितवती, 
तद्भवानपि तद्विटेखनेन व्याजेन तस्ये खवेदग्ध्यं प्रकटीकरोत्विति प्रतीतिः ॥ 
माधवः । वयस्यायेति । “रुच्यथौनाम्' इति संप्रदानत्वम् । तच्करोमीतिं 
रोषः । अथ तत्तदवयवसादर्यलेखना्थं मनसैव मालत्याः सवावयवसम्यडवैर्णनेन 
समुपजातवाप्पादिसाचिकभावो माधवधित्रक्रियायां खस्य टक्रादिसामम्या अन- 
नुकरूरतामुपपादयनत्नाह--वार्वारमिति । जिखामि प्रियामिति संकल्प्य यि- 
चिद्धूनेत्रायवयवसय स्मरणं तःसमयसमुद्रतो बाष्पपूरो वारंवारं क्षणे क्षणे । वार- 
श्वावसरः क्षणः" इति वचनात् । पुनःपुनरन्म्रज्यमानोऽपि दशौ तिरयलात्रृणोति \ 

अनेनाध्रुनामकः सातिकभाव उक्तः । यथा--अश्रुनेत्रोद्धवं वारि दुःखकोध- 
ग्रहषैजम्" इति । तखाः संकत्पेन चिन्तयोपहितः प्राप्तो जडिमा येन तदात्र स- 
म्भमभ्येति । जाच्यस्तम्भो यथा--क्रियाखपाटव जाच्यं चिन्तोत्कण्डाभयादिभिः। 
सतम्भश्वष्टाप्रतीघातो भयरागामयादिभिः ॥' इति । तथा सदयस्तदुपस्प्रतिक्षण 

एव खिदन्खेद नलर भवन्नयं मे पाणिर्टखाविधिषु लेखनक्रियाखविरतो- 
त्कम्पेनानवरतवेपथुना खोलाश्वटा अद्गलयो यस्य स तादशो वतैते । त्किं 

करोमि ! इदानीं चित्रकमेवेररध्यप्रकटनं दुरषटमिलर्थः | स्वेदवेपथू यथा--वपुर्ज- 
लोद्मस्वेदो रतिधमंश्रमादिभिः । रागरोगभयादिभ्यः कम्पो गात्रल्य वेपथुः ॥' 
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जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 

प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये। 

मम तु यदियं याता छोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्वः ॥ ६९. ॥ 

(प्रविरेय ।) 

मन्दारिका-- कलहं कहं, चोर चोर, पणुप्रेण ल- 

१, कठहस कलस, चोर चोर, पदानुसारेण ठन्धोऽसि । कथं तावपि 
महानुभावावत्रेव | प्रणमामि। 

इति ॥ ३८ ॥ तथापीयादि स्पष्टः ॥ जगतीति । जगति भुवने ते ते नवेन्दुक- 

लादयो भावाः पदाथ जयिनो मन्मथसाहाप्याचरणेन विरहिजनवशीकरणकीलाः । 
प्रकृतिमधुराः स्वभावेनैव मनोहराः । शह वटे यक्ष ' इति न्यायेन न केवलमन्धपर- 

म्परया प्रसिद्धाः । अन्ये मालतीन्यतिरिक्ताः सन्येव येऽन्येषामदटमालतीमुखा- 

म्बुजानामविवेक्रिनां वा मनो मदयन्तयुत्युकयन्ति । नेतदपू्वम् । सन्तु नाम । तैः 

किमिदानीं तदपेक्षया वराकप्रयरिति भावः । भिन्नरुचिई लोकः' इति न्या- 
येनान्येषां यथा तथा वास्तु नाम । मम पुनर्विलोचनचन्धिकरा नेत्राह्ादकारिणी । 
लोके टोक्रग्रसिद्धया केवलमिदमुच्यते, न तु स्वापेक्षया । माघवस्य माटदयपेक्षया 

चन्धिकादेरतितुच्छत्वेन माल्टासुत्करषप्रतिपादनाथे चन्धिकात्वासेपस्य स्ववचो- 
व्याहतत्वान् । तेन यथा लोकस्य चचक नेत्रयोराह्वादकारिणी एवं मम माटती. 
त्येतावना चच्िकरान्वारोपः। न तूत्करपप्रतिपादनायति व्याद्येयम्। एवं च व्याहू- 
तार्थदोप इति तु परिह्तम् । इयं मालती नयनविपयम्। भावप्राधान्येन निर्देहः । 
नेत्रगोचरतामापन्नेतियत्स एवास्मिन्नन्मनि लोके कृत्न्नेऽपि प्रपत्र एकोश्ट्टि- 

तीयो महानुन्सवः सौटयहेनुः । नान्ये चन्द्रकखदय इयर्थः । अतिशा याक्तिरर्ल- 

कारः ॥ ३९॥ प्रविद्य । मन्दारिकेति । माधवाय प्रद्द्यं शीघ्रं प्र्यानयेति 
कलहंसस्य हस्ते चिच्रमर्पितवती मदनोयानात््रतिनिव्रूत्य कीडासौधवतिन्यां माल- 

त्यामय विदोपद्रीनप्रवलतरोत्कण्टाविनोद्नाय क्त चित्रफलकमिति विशशन्दयां 
तदसनिधानादुपजातसभ्रमा मन्दारिका जनरसकुल कलदहसमन्विष्य तत्रारष्टवती 

मरविद्य वदतीति भावः । द्विरुक्तिः सं घ्रमपुचनाथा । श्ंतश्च निगृह्यानुयोगे चेति 

विहितो देशभाष्राखपि व्यवहियते । चोरेत्यामन््रणं मदरदाचिन्रफक्छक त्या चोरै- 
णानीतमिल्युषहासपरम् । अतत एवाह - पदानुसारेण छन्धो ऽसीति । 
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द्धोसि । (सल्नम् ।) कहं दे वि महाणुहावा एत्थ एव्व । (उप्ल्य  ) 

पणमामि । 

उभो-मन्दारिके,इत आगम्यताम् । 

मन्दारिका-- कल्पक, उवणेहि चित्तफलअं । 
कलहंसः-गिहनं इमं । 

मन्दारिका-केन किंणिमित्तं वा एत्थ माल्दी अहिटिदहिदा । 
कलहं सः- नो एव्व जगिमित्तं माख्दीए । 

मन्दारिका-- (सदषम् ।) दिद्टिभौ उवदंसिदफटं विण्णाणं 
पञाव्रहूणो | 

मकरन्दः--परखि मन्दारिके, यदत्र ॒वस्तुन्येष ते वह्भः 
कथयति, अपि तत्तथा 

१. कलटसक, उपनय चित्रफल्कम् | 

२. गरहाणेदम् । 
३. केन किनिमित्तं वात्र मालयभिलिखिता | 
४, य एव यन्निमित्तं माल्या | 

५. दिष्र्रा उपदरितफटं विज्ञानं प्रजापतेः | 
-~----~--~~-------- --------~-- 

चोरो हि प्दन्यासलिङ्गानुसरणेनेव ग्रह्यते । सखज मिति । तत्स्वामिस- 
निधा तेन सहोपहसनानौचित्यात् । कथं तावपि महानुभावावत्रैव ॥ इत आ- 
गम्यतामिलयादरोक्तिः । तस्याः समनन्तरकरर्योपयोगत्तदनुनयार्थम् ॥ मन्दा- 

रिका । कलदंसक, उपनय चित्रफलकम् ॥ कलहंसः । गृहाणेदम्॥ मन्दा- 
रिका । करदसक प्रति । केन किंनिमित्तं वात्र मालन्यभिलिखिता॥ 
कलहंसः । य एव यनिमित्तं च मात्या छिखितो माधवस्तेनैव तद- 
थेमेवोत्कण्विनोदाथमेव मालती ` ठिवितेतयथैः ॥ मन्दारिका-सहष- 
मिति । कामन्दकीपरिजनस्यासददिदैत्यम्यापारः फलोन्मुल इति हतुः । 
दिया उपदरितफठं विज्ञानं प्रजापतेः । ईैदशयुवद्रयनिर्माणं विधातुः शित्पकौ. 
रलमनयोरन्योन्यानुरागप्रकर्धण दरितफलं जातम् । परिणयरूपा परिणतिरेवेतः 

परमवशिटेति भावः ॥ भअकरन्द्;। अत्र प्रतिच्छन्दकसूपे वस्तुनि यदेष ते पतिः 
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मन्दारिका--महामाअ, तत्तहा । 
मक्ररन्दः- क्र पुनमीरती माधवे प्राग्टष्टवती । 
मन्दारिका--ठ्वङ्गिआ भणादि वादाअणगदेत्ति । 

मकरन्द, 

तदुपपन्नमेतत्। 

मन्दारिका--अणुमण्णादु महाभाओ । जाव एदं मअवदौ दे 

वप मअणस् सुचरिभं पिञपदहीए ठवङ्गिआए णिवेदिद्छामि । 
मकरन्दः-- प्राप्तावसरमेतद्धवत्याः । 

(मन्दारिका नित्रभाण्डं गृहीत्वा निष्कान्ता ।) 

मकरन्दः-- वयस्य, मध्याह्लोऽतिवकते । तदेहि । संक्षयायमेव 
प्रविङ्घावः। 

(उत्थाय परिकामतः । ) 

माधवः--एवं हि मन्ये । 

१. महाभाग, तत्तथा । 

२. ल्वद्धिका भणति वातायनगतेति | 
३.अनुमन्यतां महाभागः । यावदिदं भगवतो देवस्य मदनस्य सुचरितं 

प्रियस्य ठ्वद्किकाये निवेदयिष्यामि । 

कथयति मालत्या टलिखितमुत्कण्डाविनोदनायेति । अपि प्रश्रे । करं तत्तथा सद्य 
मित्यथः ॥ मन्दारिका । महाभाग, तत्तथा ॥ मकरन्द्ः-- केति । येन 
उत्कण्टाविनोदनाय तद्रृपमटिखदिति भावः ॥ मन्दारिका । लवङ्गिका भणति 
वातायनगतेति । एतद्रवाक्षमार्गण दशंनमित्यथः । मन्दारिका । अनुमन्यतां 
महाभागः । यावदिदं भगवतोऽप्रतिदतभावसख देवस्मारक्यसंघटनेदशमिथुनसंघ- 
टनानुगुणन्यापारातमक्रकरी डवतो मदनस्य सुचरितमन्योन्याकृतिनिमाणहेतु परस्प 
राजुरागलक्षणं ठवङ्गिका्यं निवेदयिष्यामि । तयवाहमत्र नियुक्ता, तमिमं वृत्ता 
तदयं निवेदयामि । सा पुनयंथोचितमाचरिष्यतीति भावः ॥ मकरन्दः प्रा- 
मेति । भवत्या । एतन्भाधवालोकरितल्य ददीकृततदनुरागसयय तदमिटिखितमा- 
सतीकूपसतपादयिष्यमाणमालतीमनःप्रत्ययस्यास्य प्रतिच्छन्दकस्य कवहिकाग्र नि- 
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घ्माम्भोविप्तरविवतेनेरिदानीं 
मुग्धाक्ष्याः परिननवारघुन्दरीणाम् । 

तत्प्रातविहितविचिच्रपत्ररेला- 
वैदग्ध्यं जहति कपोरकुङकमानि ॥ ४० ॥ 

अपिं च। 

उन्मीटन्मुकुटकराच्कुन्दकोड- 
प्रच्योतद्धनमकरन्दगन्धवन्धो । 

तामीषत्प्रचखविदोचनां नताङ्गी- 
मािङ्कन्पवन मम स्प्रशाङ्गमङ्गम् ॥ ४१॥ 

-----~- ------~--~ 

वेदनं प्राप्नोऽवस्रो यस्य तत् । अवसरोचित मित्यर्थः॥संस्त्यायं सदनम्॥ घमौम्भ 

इत्यादि । युग्ये स॒न्द्रे अक्षिणी यस्यास्तस्या: परिचारिकराणां वारविलासिनीनां 
कपोरकुडूमानि कत॑णि कपोलयोरनुटिप्तानि कुडमानि । अनेनानुटेपनविशेष 

उक्तः । यथा--'वदग्ध्येनोपरचितं स्तनयोर्वा कपोलयोः । उन्माद्नं नयनयोयं 
तत्स्यादनुरेपनम् ॥ › इति । घरमाम्भसः खेद जलस्य विसरो बिन्दुसमृहस्तसय 
विवर्तनैः प्रसरणः। तत्तदा मया टं प्रातःकाले विहिता या विचित्रा चमत्का- 

रकारिणी पत्रटेखा पत्ररचना सेव वद्ग्ध्यं तत्कर्मभूतं जदति त्यजन्तीति मन्ये । 
तरकयामीत्यथः । स्वेदवदात्परगरष्टर चनानि विच्छिन्नचावुर्याणि कपोलकुङूमानि म- 

ध्यद्रे स्युरिति भावः ॥ ४० ॥ अधोन्माद्विजम्भणमरहिन्ना वायोरचेतनादपि 
ततसंगमं प्रार्थयन्नाद--उन्मीटदित्यादि । हे पवन, तामालिङ्गननेव, न तु 
तदनन्तरं किंचिद्धिलम्य्य, ममाद्गमद्ग प्रत्यवयवं स्पृश । प्रियतमामाद्धिष्यतस्तवा- 

द्रसस्पर्शाऽपि प्रियतमाङ्गसंस्पशकत्प एवेति भावः । यथाह-- वाहि वात॒ यतः 

कान्तां तां स्पष्टा मामपि स्था । लयिमे गात्रसंस्पशश्वन्द्रे रष्टिसिमागमे ॥*इति । 

तामिति। यादशी पूवे दृष्टा तामेव स्ररति। ईषत्प्रचले विलासवशा्चिचश्वटे। 
अथवानिमिषदरनेन सद्यो ज्ञास्यन्तीति ततपरच्छादनाय किंचिच्च लोचने यस्य- 
स्ताम् । पीवरकुचभरेण विरहग्खान्या वा नतमवनतमद्कं यस्यास्ताम् । पवनं विशिन- 

षि--उन्मीलदिति । उन्मीलद्धिर्विकासोन्युखेमंकुलेः कोरकैः करालो दन्तुरः । 
“कराले दन्तुरे तुङ्गे विशारे विकृतेऽपि च इति दशनात् । यः कुन्दकोशः ऊेन्दलता- 

ग्रतानं ततः प्रच्योतन्तो घना निविडा ये मकरन्दाः पुष्परसास्तेषां गन्धस्य बन्धो 

तस्य सहचरेदययनेन विलापाख्या मदनावस्था दिता । यथा-- इद् टष्टमिह् शचिष्टभि- 

हागतमिह स्थितम्। इद निव्रैतमत्रैव शयितं चाप्यलकृतम् ॥ एवमादीनि वाक्यानि 
मा० ५ 



९० माटतीमाधवे 

मङरन्दः- (स्वगतम्।) 

अभिहन्ति हन्त कथमेष माधवं 

सुकुमारकायमनवग्रहः स्मरः । 
अचिरेण वैकृतविवपैदारुणः 

कमं कठोर इव कूटपाकलः ॥ ४२ ॥ 
तदत्र भवती कामन्दकी नः शरणम् । 

माधवः--(खगतम्। , 
पर्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्वा- 

दन्तर्वहिः परित एव विवतैमानाम् । 
विाप इति कथ्यते । । अन्तबेदहिः पुरः पश्चादूरादारात्समीपत्तः ॥ कचिःपदयति 

यात्येव कचित्काप्यवतिष्ते । आप्ते कचित्कचिच्छेते कचिनिन्दति नन्दति ॥ 
इतेतश्च रथ्यायां रौति भ्राम्यति धावति । एवं विलापजा भावा मनोभववशा- 

युगाः ॥' इति ॥ ४१ ॥ मकरन्द्ः- स्वगतम् । अभिहन्तीति । हन्तेति 
विषादे । “हन्त दर्षऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः" इति दश्चैनात् । अभिद- 
न्त्याभीक्ष्येन प्रहरति । अनवग्रह ऽप्रतिवन्धः । दुर्मिवार इति यावत्। कथमिद्- 
मत्यन्तानुचितमारव्धमतिनरशेसेन मन्मथह तकेनेत्यथः अचिरेणोत्पत्तिसमय एव. 

यथा चिकित््ानवसरपरो दतः स्यात्, तथा प्रबद्ध इत्यथः । विकृतं दोषत्रयम्। वि- 

करतसंबन्धिविवर्तो वेकृतविवतं उद्रिक्तदोपत्रयपरिणतिरूपः सांनिपातिको 
ज्वरः । स चासौ दार्णश्चेति विग्रहः । कटोरोऽतितीव्रः । कृटपाकटो गजरोग- 

विदोषः । कूटेन कपटेनाकस्मादागत्य तस्मिन्नेव निपातयतीति कूटपाकलः । य- 

धा-"यथाभिहन्यात्कूटेन श्मयूथं वनेचरः । तथा पातात्मको नागं हन्ति वै 
कूटपाकलः ॥ गगः कूटेन शबरेन्यते दारुणं यथा । तथा तेन द्विषः सीदव्यतः 
स्यात्कूटपाकलः ॥* इति । केचित्करूटीभूय संघीभूय दोपत्रयेण जनितो गजजञ्व- 
रविदोपः कूटपाकल इति व्याचक्षते । अनेनोन्मादावस्था सूचिता । उपमारकरारः 
॥ ४२ ॥ तदत्रेति। नान्या गतिरस्तीत्यरथः। इयमथसंप्रसारणसरूपा युक्तिमुखसं- 
घेरङ्गम् । यथा--सप्रसारणम्थानां युक्तिरित्यमिधीयते' इति। माधवस्तु तामेव ग- 

मनसमये दष्टामिदानीं सर्वत्रापि विलोकयत्नात्मन्येव स्वकीयमुन्मादातिशयं विमरु- 
रात्नाद--पदयामीति । तामेव गमनसमये टष्रामिदानीं वहुधा विवर्तमानाम् । 
प्रातिभासतिकाकारो विवतेः । प्रतिभासमात्रररीरतया स्फुरन्तीम् । वाहुविध्यं व्य- 
नक्ति-इत इत इति । कदाचित्कणान्तिकमागत्य रहस्याख्यानसस्प्रहामिव पयायेण 
पाद्चद्रये मदीयवाहुसंस्परंरोमाचकवुकरितेकपयोधरं निषेदुषी अन्यद् पुरतोऽभि- 
मुखमुपविंदस्य किमिद्येवमतिविषण्णः कियसे । सवथा त्वदायत्त जीविताम्” इति 



प्रथमोऽङ्कः । ५१ 

उह द्धमुग्धकनकालनिमं वहन्ती- 
मासङ्गतियगपवर्तितदृष्टिवक्रम् ॥ ४३ ॥ 

(प्रकारम्) । वयस्य; मम हि सप्रति 
प्रसरति परिमाथी कोऽप्ययं देहदाह- 

स्तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः । 
रणरणकविवद्धि, विभ्रदावतंमानं 
उवटति हदश्मन्तस्तन्मयत्वं च धत्ते ॥ ४४ ॥ 

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे।) 

इति महाकविश्रीभवभूतिधिरचिते मारुतीमाधवे भ्रथमोऽङूः । 
प्रोढवनितावन्मामनुनयन्तीम्, क्षणान्तरे पुनः प्रश्वान्मां मन्दसंचारमागत्य मन्नयने 

पिधार कराभ्यां काह कथय' इति मां विनोदयन्तीम्, कदाचिदसो किमन्यां वा 
निरन्तरं निध्यायति मामेवेति विचारयितुमिवान्तः प्रविशन्तीम्, तन्न च खातमा- 
नमेवोपास्यामिव परदेवतामाक्रारान्तरेण मदिच्छापरिकलितेन भासमानामवलोक्य 

वनितान्तरशदुया “नूनं शटोऽसि । नाहं तत्संनिधौ वर्तितुमुत्सहै* इयसूययेव वहि- 
निद चेलात्रले गृह्यमाणामपि वलादपसरन्तीम्, क्दाचियो गिनीमिव परिग्रद्य 
वहूनि रारीराणि परितः परिग्रत्य मामनेःप्रकारर्विलासेरानन्दयन्तीमिति खमनोरथ- 
विजम्भणप्रपन्ननय्रकारः । पुनः कीटरीम्। विकसन्मनोहरकनककमटसदटश्चम् । अ(- 

सङ्कर मय्यासक्ततया ति्यैगपवर्तिता तियैग्वठिता दष्टस्य तत्तादशं वक्र वहन्ती- 
मिति ॥ ४३ ॥ एवं खात्मनि विग्रष्टमेवाथं वयस्याय मकरन्दाय निवेदयन्नाह-- 

प्रसरतीति । कोऽ्प्यनिवौच्यः केनाप्यविदितनिदानः परिमाथी परिमथनशीटः 
सदय एव विपत्तिशङका्ययं देददाद्य मदनज्वरः प्रसरति सवावयवन्याप्तो 

वर्तते । ज्वरा्यस्य दशाविरोषस्य लक्षणमुक्तम् । प्रमोदः सुखदुःखादिजनितो 
मोहधित्तस्य मूढता” इत्युक्तरूपः करणानाभिन्दरियाणां ग्राहकं स्वस्वविषयग्र- 
हणराक्ति तिरयति नाशयति । रणरणकस्योत्कण्डाया विद्धि बिभ्रत् । आवतेमानं 

मद्नानटेन क्राध्यमानम् । आवतैनं क्राथनं स्यात्” इति वचनात्।हृद यमन्तज्वंरति। 
यथा तखदिकमतिक्रायेन प्रज्वलति तद्दिति । कथं त्हदानीं प्राणधारणमिदयत 
आह--तन्मयत्वे माकतीतदात्म्यमेवामरतनिषेकप्रायम्। संजीवनोषधमित्यथः४ 4 

चापलं यदकारीदं बलेनापि सता मया । 

गुणेकम्राहिणामेतःप्री तयेऽस्तु महात्मनाम्॥ 

इति श्रीमद्भारद्ाजकूखतिरखकपवंतनाथयायजूकनन्व् नतिषुरा 
रिसुरिविरचितायां मारतीमाधवभावप्रदीपिकायां प्रथमाङवि 
वरणम् ॥ 



दहितीयोऽङ्ः | 
(ततः प्रविशतश्वय्यौ ।) 

एका-हंका, संगीतप्रारापरिप्रे अवलोकभदुर्आ भअवदी 
कामन्द करि वि मन्तअन्ती आती । 

दितीया-पैहि, तेण किल माहवपििअवअस्मेण मअरन्देण 
सभलो मअणुजाणउत्तन्तो मअवदीएु णिवेदिदो । तदो मद्विदारिभं 
दहुकामाए परउत्तिणिमित्तं अवलोडृदा अनुप्पकनिद्रा। मए वि ताए 
कहिदं नह खवङ्किआदुईभा विवितते भ्धिदारिआ वद्रदित्ति। 

१. सखि, संगीतशाल[परिसरेऽव्रलोकरिताद्वितीया भगवती कामन्दकी 
किमपि मन्त्रयन्तयासीत् | 

२. सखि, तेन किक माधवप्रियवयघ्येन मकरन्देन सकखो मदनोदान- 
बृन्तातो मगवदे निवेदितः | ततो मवरदारिकां द्रषटुकामया प्रदरत्तिनिमित्त- 
मवलोक्रितानुपरेपिता ! मथापि तस्ये कथितं यथा छवद्गिकाद्वितीया विविक्ते 
भरतरदारिका वतत इति । 

------- - --~----~ ~~~ - ~~~ 

जयलपूतरं पाण्डित्य कुमुमधन्वनः । 
आ विरिवप्रपत्कसंप्रदायप्रवर्तकम् । 
केनाप्यनुपदिष्रेषु प्रगल्भा येन वालिका ॥ 

कविरिदानीमङद़ान्तरमारभमाणो छ्वद्विकागमनानन्तरभाविवृत्तान्तसूचनाया- 

यपिक्षेपकरं प्रवेशक तावन्प्रतौति- तत इत्यादि । प्रवेशकस्तु-शरत्तवतिष्यमा- 
णानां कथांशानां निदर्रोकः । प्रवेदाकस्तु नाय्यादा नीचपात्र प्रयोजितः ॥* इति । 
चे्यो दास्यो । एताटश्ञानामेव प्रवेशकाटेत्वात्। यदाह--"परि ननकथानुवन्धः प्र 

वेदाको नाम विज्ञेयः” इति । पका । दटेति सद्या अ(मन्त्रणम् । संगीतरालाप- 

रिसरेऽवलोक्रिताद्ितीया भगवती कामन्ददी किमपि मन्त्रयन्यासीत् । प्राकृतं 
वहुलग्रहणादयतनमुनेऽपि लद्प्रयोगः । अवलोकितया तदा चं क्रिमभापिप्र 
इयर्थः ॥ द्वितीया । सखि, तेन किल माघवग्नियवयस्येन मकरन्देन सकलो 
मदनोयानवरृत्तान्तो भगवद निवेदितः । मकरन्देन निधितं खनं कामन्दकी नः श- 
रणमिति। ननः सुहृद्विपल्यतिकारायं तत्समये कमन्दक्ये तत्सव निवेदितवानिय. 
वलोकितामुखाच्छृतमिर्थः । ततौ मनृदारिकां ्रटुकामया मगवलया प्रृत्तिनिमितत 

हि 

क्र वाकथंवावर्तत इति भ्वदारिकायाः समवन्धापरित्तानाधमवलोकरितानुप्रेषिता । 



(८2 ^¬ 
द्वितीयोऽङ्कः । ८ ९३ 

(क 

प्रथमा--सहि, ख्वङ्गिभ खु केप्रकुसुमाई अवहृणुममि 1 
गा मअणुजाणं किं संपदं णिउत्ता । 

दवितीया--अह ई । तं खु आपतन्तीं एव्व हत्ये वेत्नृण अप- 
रिणा भद्धिदारि उपरिअछिन्दं समारूढा । 

प्रथमा--णणं त्प महाणुहावस् संकहाए अत्ताणं विणोदेह् । 

द्ितीया--( निः ।) कदो स्प तै आस्साप्रो । एदिणा 
अज्ञ सविपेपरद॑सणेण अदिभूमिं क्खु ताए अहिण्िप्तो गमिस्सदि । 
अण्णं अ । कले एव्व णन्दणस्प कारणादो महाराओ भद्टिदारिअं 
पत्थञन्तो अमच्वेण विण्णत्तो । 

१, सखि, ल्वङ्किका खट केसर करुमुमान्यवचिनोमीति गता मदनोयानं 

किं सांप्रते नितव्रत्ता | 

२. अथ किम् | तां खस्वापतन्तीमेव दृस्ते रदीत्वापरिजना भर्वृदा- 
रिकोपयलिन्दं समारूढा । 

३. नूनं तस्य महानुभावस्य संकथयात्मानं विनोदयति । 

४. कुतः खल्वस्या आशासः । एतेना सविशेषदशनेनातिभूमीं खट 

तस्या अभिनिवेशो गमिष्यति । अन्यच्च । कव्य एव नन्दनस्य कारणान्म- 

हायजो भवरदारिकां प्ाथयमानोऽमायेन विक्पः | 

मयापि तख अवलोकिताय कथितं यथा खव्गिकाद्वितीया विविक्ते भृदारिका व- 
तत इति ॥ प्रथमा- सखि, लवङ्गिका खट केसरकुमान्यवचिनोमीति तत्रेव 
विरम्बितवती नाप्माभिरागच्छन्तीभिः सह मदनोयानदेवागता किं सांप्रतं स- 
प्राप्ता ॥ द्वितीया । अथ किम् । बाढ संप्राप्ेत्यर्थः । तां खत्वापतन्तीमेव हस्ते 
ग्रहीत्वापरिजना प्रतिषिद्धसकलपरिचारिका भव्रदारिकोपयलिन्दं कौोडागरदब- 

हिद्रौरग्रान्तवर्तिन्या वेदिकाया ऊध्वभागं समाल्ढा ॥ प्रथमा । नून तस्य मह- 
नुभावस्य सकथयात्मानं विनोदयति। त्वया किमुक्तं तेन च किमुक्त मिति तल््सङ्गः- 

नेवोकण्यविनोदनं करोतीलर्थः । द्वितीया । निःभ्वस्येति । माठतीमनोर- 
थान्तरायापिगमानिःश्रासः । कुतः खलत्वस्या आईवासः। एतेनाय सविरेषदशेनेना- 

तिभूमिं परां कां खड तस्या अभिनिवेशोऽनुरागप्रकर्षा गमिष्यति । अन्यदप्य- 
भिनिवेशविग्रद्धो निमित्तं सूचयति--कल्ये च प्रभातसमय एव नन्दनस्य कारणा- 



१४ मारतीमाधवे 

प्रथमा--कि त्ति। 
दवितीया-॑हवइ णिअस्म कण्णजाजणस्स महाराओ त्ति । 

अदो आमरणं खु माल्दीए हिभअपं माहबाणुराओ त्ति तक्ेमि। 

प्रथमा-अंवि णाम भअवदी एत्थ किं वि भमअवदित्तणं 
दसईस्सदि । 

द्वितीया--अइ अपरबद्धमणोरहे, एहि । 
( इति निष्क्रान्ते । ) 

प्रचेदाकः । 

१, किमिति । 

२. पभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराज इति । अत आमरणं खट 

माटया हृदयशल्य माधवानुराग इति तकैयामि | 

दे, अपि नाम भयवत्यत्न किमपि मगरवततीदवं -दंसयिष्यति । 

विज्ञप्त इति रशेषः। अत आमरणं खट तस्या माठत्या माधवानुरागः शल्यमनमि- 

रपितवरप्रदानशङ्क विषाक्त मन्मथनाराचफलतुल्यमिति तकयामि ॥ प्रथमा | 
अपि नाम भगवती कमप्यत्र भगवतीत्वं दशेयिष्यति । मार्त्यामतिवतसला काम- 

=द्गे तन्मनोरथसंपादने स्वकीयज्ञानवेराग्येश्वयादिसंपत्तिरूपे मादात्म्यं प्रकट- 
यिष्यतीति संभाव्यत इत्यर्थः ॥ द्वितीया । अयि असंबद्धमनोरथे, एहि । प्रकृ- 
तज्ृत्यानुस्रणायेति रोषः ॥ एवं मकरन्देन कामन्दक्ये माधवावस्थानिवेदनम् , ल- 
वद्विकाप्रा्षिम् , मालतीलवद्गिकयोः प्रवेशम्, तदनन्तरं मालत्यवस्थापरिज्ञानाथं का- 
मन्दक्यागमनम् , तया च प्रतज्यमानं नन्दनवृत्तान्तं सूचयित्वा चेय्यौ निष्कान्ते॥ 

प्रवेराकः ॥ तत इत्यादि । च्व्गिकाद्धितीया विविक्ते वर्तत इति सूचित- 
प्रवेरो मालतीलवङ्गिके पविंशत इत्यथैः । नन्वत्र नायकप्रवेशाभावस्मरव्यक्षनायक- 

चरितवणेनाख्याङ्कलक्षणाभावात्कथमस्यादूलम् । नेतरप्रहणेन नायिकाया अप्येक- 

रोषेण प्रहणाददोषः । किं चद्दय स्याप्येकदिनव्यापारलात् , एकर्संध्यात्मकलाच्च 
पूरवाङ्करोष एवायं पात्रयवेशनिगैमसोकर्याथ नायकव्यापारानुसंधानं परिसमाप्य 
नायिकाव्यापारानुसंधानात्मकसौकयोये चाङ्कान्तरं कृतमिति मन्तव्यम् । कथमद्र- 
द्य सेकसंधिलमिति चेदच्यते--“अन्वितानां कथांशानां परमेते प्रयोजने । 
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( ततः प्रवि्प्युपविष्टा सोत्कण्ठा मालती छव्गिका च ।) 

माटती- सहि, तदो तदो । 
लवङ्किका-तदो तेण महाणुहविण उवणीदा इअं वउल- 

माहा । ( इ्यपयेति । ) 
मारखुती-- (मालं गृदीला सदं निवेण्यं ।) संहि; एकपापरविपम- 

पडिबद्धा इअं विरअणा । 

टवङ्गिका-र्पत्थ अरमणिजत्तणे उमं एव्व अवरद्धासि । 

माटती--कंटं विअ । 
लवङ्गिका नण सो दुवाप्तामलङ्गौ तद विरहत्थीकिदो । 

१. सखि, ततस्ततः | 

२, ततस्तेन महानुभावेनोपनीतेयं वक्रुटमाला | 
३. सखि, एकपाश्वविषमप्रतिवद्धेयं विस्वना | 
४, अत्रारमणीयच्वे त्वमेवापराद्धासि । 

५, कथमिव | 

६. येन स दूर्वार्यामलाज्गस्तथा विहस्तीकरृतः | 

संबन्धः सधिरिद्युक्तोऽवान्तैरेकपयो जने ॥" इत्येवंहू्पम् । तदच मालती- 
माधवयोविंवाहलक्षणपरम प्रयो जनसमन्वितानामवान्तरेकप्रयोजने तदन्योन्याु- 
रागस्य वीजस्य दढीकरणलक्षणे प्रवृत्तानामयतनकामन्दक्यदलोकितादि्रयत्नो 
मदनोयानचित्रफलकवृत्तान्ततो नन्दनप्रसङ्गोद्धावनेन मालतीमनाददीकरणं साध 
वस्य कुलशील्वयोरूपादिग्र्यापनं चेयेतेपां कथांशानां संबन्धः साद्गी सुखसंधिः। 

“मुखं वीजसमुत्पत्तिनानाथरससंभवा' इद्युक्तलक्षणात् । इयल प्रपष्वेन ॥ मा- 
छती । सखि, ततस्ततः । मदनोय्याने खबिलम्वं माधवसमीपगमनं चतुरेवैचने- 
वकुलदामप्रार्थनं चेत्येतावदुक्तवतीं लव्गिकां प्रत्युपरितनवत्तान्तश्चवणकोतुको- 

त्कर्षात्ससंप्रमग्रश्नः । आदरसूचनाथा वीप्सा । अनन्तरणवृत्तान्तं कथयेति देषः ॥ 
टखवद्धिका । ततस्तेन मदानुभवेनोपनीतेयं बकुल्माला ॥ माङती । निर्वण्यं 
सादरं विलोक्य । सखि, एकपाश्वविषमप्रतिबद्धेयं विरचना ॥ लवद्धिका । 
अत्रारमणीयले लमेवापराद्धासि ॥ मारुती } कथमिव । माधवकतृकायाः सखग्विर- 
चनाया एकपाश्ववेषम्ये कथमदं निमित्तं भवामीत्यर्थः ॥ छवङ्गिका । येन स 
दूवीर्यामलङ्गस्तथा विहस्तीकृतः । वस्तुतो प्रथनक्रियायां विकलदस्तः कृतः । 
लमेव खसीन्दर्य॑संपदा गम्भीरमपि तन्मनः समाकर्षन्ती प्रस्पुतक्रियाविकलहस्तं 
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मरारती- सहि ठवङ्गिए, स्वहा आप्ताप्णप्तीासि । 
लवङ्गिका-- तहि, एत्य का आपताप्षणप्तील्दा । णं भणामि । 

सो षि पिअप्रहीएु मन्दमारअप्पचिअपप्फुटपुण्डरीअविन्ममेहि 
पठमार द्वउलावटीविरजणावदेसप्ंजमणबलामोडिअवित्थरन्तेहिं रो- 
अणेहिं विअम्भमाणविद्यअत्थिमिददीहपेरन्तपरिभन्तणाविखायुसि- 
अभूल्दाविमाविदाणङ्गप्रमंरम्भविठभमविअडं ओदन्तो पचक्सी- 
किदो एव्व । 

माठती- ( व्व्गिकं परिष्वज्य ।) ओम पिअसहि, किं दाव 

१. सखि लवङ्गिके, स्वाह्णोसनशीलासि | 
२, सखि, अत्र काश्वातनशीलता । ननु भणामि सोऽपि ग्रिय- 

सख्या मन्दमारुतप्रचटितप्रु्ट पुण्डरीकविघ्रमाभ्यां प्रथमारम्धवक्रुटावदीवि- 

रचनापदेशसंयमनबलातकारविस्तृताभ्यां लोचनाभ्यां विजुम्भमाणविस्मयस्ि- 

नितदीरधपयन्तपरियच्रणाविलासोछसितग्रुलताविभावितान ङ्गशरसंरम्भविश्रम- 
विद ग्धमवलोकयन्प्रयक्षीङृत एव । 

३. आम प्रियसखि, कि तावत्तस्य स्वाभाविका एव ते मृहूतसंनिधायिनो 
जनस्य विप्रखम्मयितृका विलासाः, आदोसिसियसखी यथा संभावयति । 

कृतवती । तत इदं विरचनावपम्यं जातमिति भावः ॥ माटखती । सचि ल्व- 
निके, सवेथाश्रासनशीलासि । मत्समाश्रासनाय केवलमिद् योच्यते । तस्य 

मय“ युरागोऽसंभावित इति भावः ॥ खवङ्गिका । सखि, कात्राधरासनरी- 
लता । प्रयक्षसिद्धेऽथं किं मय्यविश्वासेनेत्य्थः । ननु भगणामि। सोऽपि प्रियस्य 
प्रयक्षीकृत एवन्तेन संबन्धः । न मयवेति भावः। मन्दमादतप्रचलितग्रफुष्पु- 
ण्डरीकविश्रमाभ्यां प्रथमारव्थवकुठावटीविरचनापदेद्चन यत्संयमनं द्वध्थैक- 

नजनिताकारविक्रियासवरणे तन्मूलो यो वलच्छारस्तन विस्तृताभ्याम् । वला- 

मोडिएति वलात्कारे देलीपदम् । लोचनाभ्यां विजम्भमाणविस्मयस्तिमितदीषे- 
पयन्तपरियन्नणाविलासोटतितश्रुखताविभावितानङ्गलरसंरम्भविध्रमविद्ग्धम् । 

विज॒म्भमाणोऽद्धुतरसतामापायमानो यो विस्मयस्तन स्तिमिता निष्पन्दीङृतौ 
दीर्धावायता च यो लोचनप्रान्तौ तयोः प्ररियनच्रणा नियमनं सवं विलासस्तनो- 

हसिताम्यां घ्रूखताभ्यां विभावितो योऽनङ्गशरसरम्भः स एव विप्रमस्तन विदग्धं 
यथा स्यात्तयति विग्रहः । अवलोकयन्प्रयक्षीकरत एव। तख साभिकपदृष्टिभिरेव 
लस्यनुरागो विभाव्यत इति भावः ॥ मारुती । परिष्वज्य । स्वमनाभववृरत्तान्त- 

~~ ~ -~ 

~ 
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तस्स साहाविज एव्व ते युहुत्तपरणिहाशृ्णो नणस्ष विप्पलम्मः्- 
तआ विलप, आदू पिअप्ही नहा संमविदि । 

छबङ्गिका--( विहस्य सासूयमिव ।) वुं वि स्हवेण एव्व तसि 

अवप्तरे अप्तगीद्अं णत्तिदापि । 
माखती-( सलज्जं विहस्य । ) (५ तदो तदो । 

लवङ्गिका- तदो पडिणिरत्तमाणनत्तानणप्गकुटेण अन्तदि 
तस्मि मन्दारिआघरं उगवदरह्धि। ताए चित्रफलं प्हादे हत्थी 
किदं आप्त | 

१, स्वमपि स्वभावेनेव तस्मिन्नवसरे ऽस॑गीतकं नतितासि । 
२. हु, ततस्ततः । 

३. ततः प्रतिनिवर्तमानयात्राजनसंकरलेनान्तरिते तस्मिन्मन्दारिकाग्रहमुप- 

गतास्मि । तम्याध्ित्रफल्के प्रभाते दस्तीक्रतमासीत् । 

प्रयक्षसंवादप्रदरनजनितो द्भ: परिष्वङ्गे निमित्तम् । आमेति संवादे । अद्रीकार 

इति केचित् । मम मनसि वर्वमानमेव वयाप्युक्तं तदेवमेव खल्विलयथैः । प्रियस- 

सि, 7 तावत्तस्य स्वाभाविका एव ते सुहूर्तसंनिधायिनो जनस ततक्षणमात्रसंनि- 

हितस्य पांसुरपादसय। खभावविशेपानमिन्ञस्येति यावत्। विप्रम्भयिदूका वञ्चयि- 

तारो विलासाः। आदोस्वियथा प्रियसली संभावयति। त्रं तख सहजरेव विलासैरष- 

रिचयाद्रयं विप्रल््धाः, फ्रि वा त्रदुक्तरीद्यानुरागपूचका एवेति भावः ॥ ठव- 

ह्धिक्रा | निधिलयापि भावयुप्तये केवलमियं संदिग्ध दति विहस्य निधितेऽप्यर्थ 

ममापि क्रिमाच्छद्यत दति सासूयम्। आहेति शेषः । सावन्ञमि यव्ययं प्रणयकरोधे। 

त्वमपि स्वभाव्रेनेव तस्मिववसरेऽसंगीतकं चछीगानशुन्यम् । छीणां रङ्गोपविष्ठानां 

गानं संगीतकं मतम्” इति वचनात् । नर्तितासि। यदि तस्य सदजविससेस्ं व. 
्चितासि तहिं लदीया अपि विखसाः स्वाभाविकासद्र्करा एव । न लनुरागप्र- 

भवा इति । प्रतिबब्दितः म्रकृतार्थनिधौरणमेतत् ॥ मारती । इतः परं गो- 

पनाशक्तेः सलजम् । हुमिति प्रश्रे । ततस्ततः । वक्तव्यशेषं ब्रूहीयथेः ॥ ठ- 
वह्किका । ततः प्रतिनिव्तमानयात्राजनसंकुटेनान्तरिते तस्मिन्माधवे मन्द्- 
रिकागरहमुषगतासिमि । तस्याश्चित्रफलकं प्रभाते हस्तीङृतं न्यासीकृ तमासीत् ॥ 
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माखती--फिणिमित्तं । 
ठवङ्गिका- तं क्खु माहवाणुभरो कठहंप्तज कामेदि । 

पषा तस्स दंसश्स्सदित्ति । तदो पिजणिवेदिआ मन्दारिआ संउत्ता। 
म्राटती-- ८ स्वगतम् । सानन्दम् ।) रणं देण वि कलहंसएण 

एदं पडिच्छन्दअं अत्तणो पहुणो दंसिदं हविस्सदि । ( प्रकाशम् । ) 

सहि, किं दाणीं दे पिञं। 

टवङ्गिका- एदं क्खु संदाविदस् तुह स्ंदावआरिणो इष्ठ. 
हमणोरहवेसर्सदा आसदज्स्नतचित्तस्॒खणमेत्तणिव्वावङ्ततं तुह 
पटिच्छन्दअं | ( इति चित्रं दशेयति । ) 

१. किंनिमित्तम् | 

२, तां खल माधवानुचरः कलहंसकः कामयते । सा तस्य ददायि 

ष्यतीति । ततः प्रियनिवेदिका मन्दारिका संव्रत्ता। 

३. नूनं तेनापि कठ्हंसकरेनेतसतिच्छन्दकमात्मनः प्रभोर्दर्ितं भ 

विध्यति | सखि, किमिदानीं ते प्रियम् । 

४. एतत्वट् संतापितस्य तव संतापक्रारिणो दुकममनोरथाविशदुःसदाः 

याषदद्यमानचित्तस्य क्षणमात्रनि्वापयितरकं तव प्रतिच्छन्दकम् | 

माटती । किनिमित्तम् ॥ टवङ्खिका | तां खलं माधरवानुचरः कलहंसकः 

कामयते । सा तस्य दरौयिष्यतीति हेतोस्तस्या हस्ते दत्तमासीदित्यथः । ततो म- 
न्दारिकरा ्रियनिवेदिका संवृत्ता ॥ शती । स्वगतम् । नूनं तेनापि कल 

सकेनतप्रतिच्छन्दकमान्मनः प्रभोदैदीतं भविष्यतीति । कथमन्यथा मन्दारिका 

्रियनिवेदिका स्यादिति भावः । प्रकाशम् । सखि, किमिदानीं ते प्रियम् । यः 

न्मन्दारिकया निवेदितमिय्थः ॥ टवङ्किका । एतत संतापितस्य त्वदप्रा्य। 
संत"यमानस्य तव संतापकारिणो दुलभ त्वप्येव विषये यो मनोरथवेशस्तेन 

यो दुःतदायासस्तेन दह्यमानस्य चित्तस्य क्षणमात्रनिर्वापयितृकं तव प्रतिच्छ- 
न्दकम्। ममेदानीं प्रियमिति शेषः। त्वया यथा तदरौनमन्तरेण जीवितुमपारयन्त्या 

चित्रददीनेनापि प्राणान्धारयतु प्रतिच्छन्द्क लिखितं तेनाप्येवमेव त्व्रतिकृतिः 

शिखितेदयेतदेव मे प्रियम् । अन्योन्यानुरागम्रकर्षस्य प्राप्षिबीजस्य निश्चयादिति 
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माटती- (दषच्छरासं चिरं निण्ये । ) अह्यो, दाणीं वि हिअअस्ममे 

अणापरासो । जेण एदं वि आपताप्तणं विप्पलम्भोत्ति सभाविंआदि । 
कहं अस्खराईं पि । (जगति जयिनः” इदयादि पठति । सानन्दम् 1) 

महाभाअ, परि“ क्खु दे भिम्माणस्स वअर्णुमहुरदाए । दंसणं 
उण तक्षालमणोहारि परिसामदीदसंदावदारुणं अ । धण्णाज क्खु 
ताओ इत्थिआओ जाओ तुमं ण पेक्खन्दि । पेक्खिअ अत्तणो हिअ- 
अस्स वा पहवन्दि । । 

त्वङ्गिका- पहि, एवं वि णत्थि दे आप्ताप्रो । 
मारुती--कहं विअ! 

१. अहो, इदानीमपि हृदयस्य मेऽनाश्वा्ः । येनेद मप्याश्चासनं विप्रलम्भ 

इति संभाव्यते । कथमक्षराण्यपि। महाभाग, सदशं खदु ते निर्माणस्य वच- 

नमधुरतया । दशनं पुनस्तत्काखमनोदरं परिणामदीधसंतापदारुणं च । धन्याः 

खट ताः लियो याक्त्वां न प्रेक्षन्ते । परे्यात्मनो हृदयस्य वा प्रमवन्ति | 

२, सखि, एवमपि नासि ते आश्वासः | 
३. कथमिव । 

मावः ॥ मालती । सदर्षच्छासम् । समाश्वासः प्रियस्य खस्यामलन्तानुराग- 
निश्वयहेतोः । तद्टिखितात्मप्रतिरूपस्य दशनात् । दपश्वासो ममनःप्रसादो दषः 
स्यादिष्टप्रािसतवादिभिः' इति लक्षणात्। कचित् सहषसाध्वसम्' इति पाठः । त्र 
कुमारीजनानुचितपरपुरप्रानुरागग्रयायकरमेतत्कस्य वा बन्धु जनस्य दृक्पथं गच्छे- 

दिति साध्वसहेठुः । अहो, इदानीमपि हृदयस्य मेऽ्नाश्वासः । येनेद्मप्याश्रासनं 

विश्रम्भ इति संभाव्यते । कथमक्षराण्यपि। दृदयन्त इति रोषः । जगतीति वित्ते 

प्राक् । सानन्दमिति । श्रोकाथीनुसंधानमानन्दहेतुः । महाभाग, सद्यं खट 

ते निमाणस्य वचनमधघुरतया । निर्माणे वचने च तुल्येव मधुरतेधः। ददनं पु- 
नस्तव्छालमनोहरं परिणामेऽसंदशंनसमये दीधसंतापदारुणं च । धन्याः खट ताः 
व्ियो यास्त्वां न प्रेक्षन्ते । पुण्ववन्चात्कथंचित्पदयन्त्योऽप्यात्मनो वा हृदयस्य 
प्रभवन्ति । यास्त्वां न पदयन्ति ताः स्वरजन्मनष्फल्यादटष्ापि यास्लन्यमनस्काः 
पञ्चुकल्पतया नादरणीयत्वादुभयेऽप्यधन्या इति व्यतिरेको ध्वन्यते ॥ छवङ्िका। 

सखि, एवमप्याश्वासितेऽपि नास्ति त आश्वासः ॥ भारती । कथमिव । कि 
मिदानीमनन्यथासिद्धमाश्वासननिमित्तं॒ट््टमिति तयैव वाचयितुमवनतेऽ) 
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खबङ्गिका-- जस्स कारणादो तुमं उक्खण्डिअवन्धणं कः 
दिपह्वं विअ हिअअं धररेन्दी किङन्दणोमालिजकुमुमणीमहा ३ 
सुमाउहेण पडिहिजपि, सो वि जाणाविदौो मञवदा मम्महेण संद 
वस्स दूहत्तणम् । 

मालती- षरि, कुसलं दाणीं तस महापहावस्म होदु । म 
उण सुदुछहो आसाप्ो । (साम् । संस्करतमाश्चित्य ।) 

मनोरोगस्तीतरो विषमिव विसपन्नविरतं 
प्रमाथी निर्धूम ज्वरति विधुतः पावक इव । 

१. यस्य कारणाच्वमुत्वण्डितवन्धनं कङ्कद्िपहवमिव दृदयं धारयः 
क्राम्यन्नवमालिकाकुसुमनिःसदा कुसुमायुधेन परिदीयसे, सोपि क्ञापि 

भगवता मन्मथेन संतापस्य दुःसहतरम् । 

२. सखि, कुशख्मिदारनीं तस्य महाप्रभावस्य भवतु । मम पुनः सुः 

ठभ आश्वासः । 

प्रन्नः ॥ छवङ्गिका । यस्य कारणा्वसुत्वण्डितवन्धनमुच्छिन्नमूखं कडष्टिपह्व 
रोकपष्टवमिव हृदयं धारयन्ती ाम्यन्रवमाठिकाकुमुमनिःसदहतिसुकुमारा : 
खुमायुधेन परिहीयसे परिहानीं तनुतां प्राप्यसे, सोऽपि ज्ञापितो भगवता मन्म 
संतापस्य दुःसहत्वम् । तटिखितश्ोकवशाद्धवलया इव तस्यापि गाढानुगगग्र 

तिरेवाश्रासननिमित्तमिति भावः मारुती । सखि, ुशलमिदानीं तस्य मः 

ग्रभावस्य भवतु । मम पुनः सुदुठभम आश्वासः । मम पुनरिदानीमेव चरमावर 
भवतु । मदवस्थासटशावस्थत्वं तस्य मा भवतु । तादशस्य त्रिभुवनाटंकारः 

दुलैभजन्मत्वादिति भावः । साम् । वेदनाया अतिदुःसहः्वातसयो विपत्तिर् 

सत्वम् । संस्कृतमाधिव्येति । यदाहुः--विद्यानामप्सरमामन्तःपुरिक 
चाग्यमहिश्रीणाम् । संस्कृतमपि योग्यं स्यास्पस्तवेनागतं किंचित्? । इति ॥ मा 
द्याश्वान्तःपुरिक्रास्वन्तःपातः । अत एव भतृंदारिकाव्यवहारोऽपि । मनोसो 
इति । विपमिवाविरतमनवरतं विसृनसर्वधातुपु व्याघ्ुवन् । प्रमाथी तीबः सः 
विपत्िङ्रन् ¦ अयं मान्मथो मनोरोगो मन्मथव्यथालक्षणो व्याधिः । निधरूमं ` 
मरदितं यथा विश्रुतः संघुक्षितः पाचक्र इव ज्वछति । तथा गरीयान्सांनिपातिः 

ज्वर् इव प्रयग सर्वेष्वप्यवयवेष्ित इतोऽन्तर्वहिश्व हिनस्ति पीदयति। तमो: 

दुस्तरादस्माद्रयसनात्रातुं तात ऽपत्यज्लेदपरवशोऽपि तावन्नरपतिमनोरस्ननप्रव' 
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हिनसिि प्रयङ्ग ज्वर इव गरीयानित इतो 
नमां ततुं तातः प्रभवति न चाम्ना न मवती ॥ १॥ 

लवङ्गिका ग्वं एदं । पचक्खसोक्खदाईणो परोक्खटुक्ख- 
दृहा सजणसमाअमा होन्दि । अति अ पिअसहि, जस वादा- 
अणन्द्रमुहुत्तदंप्णेण वि युपमिद्धहदवहाअन्तपुण्णचन्दोदया णिङ्क 
रुणकामव्वावारपंपह्दजीविदा दे स्रीरावत्था; तस एव्व संपदं 
सतिपेसदं्णादौ अज संतप्पसि ति कि एत्थ भणिदृव्वम्। ता 
एत्थ पिअप्तहि, सलाहणिजं दुहहमणारेदफटं नीअच्येअस्स जं गुर- 
आणुराअप्रिमो महाभाअवहछहसमा अमो त्ति एत्तिअं जाणीमेो । 

१. एवमेतत् । प्रयक्षसोख्यदायिनः परोक्षदुःखदुःसदहाः सजनस- 
मागम भवन्ति । अपि च प्रियसखि, यस्व वातायनान्तरमृहूतैदर्खनेनापि 
सुसमिद्ध हुतवटायसानपूणचन्द्रोदया निष्करुणकामन्यापारसंशवितजीविता ते 

दायीरावस्था, तस्येव सांप्रतं सविरोपददीनादय्य संतप्यस इति करिमच्र भगि- 

तव्यम् । तदत्र प्रियसखि, छाघनीयं दुकंममनोरथफलं जीवलोकस्य यटरुरुका- 
नुरागसदृशो महाभागवहछछभसमागम इव्येतावजञ्जानीमः। 

त्वान्न प्रभवति । पुमपत्येष्वधिकत्वाद्रात्सत्यस्य पितुः कन्यकाजने माता निरति- 

दायप्रेमनिघ्रहदया यद्यपि भवति तथाप्यम्बा मर्वपराधीना न मां रक्षितुं समथा । 
जनन्यपेक्षयापि सहपांख्ीडनादिभिः समदुःखचुखाः सखमनोनिषिरोषाः सख्य- 

स्थापि भवती मद्िषयेऽखतन्त्रत्वान्न रक्षणक्षमा । किंतु यदि रक्षणे समः; 

स्यात्स एको ऽप्रतसं जीवनोपधिरिव माधवः । स च मम दुठ॑भ एवेति सरणमे- 

वेदानीं शरणम्, नान्यत्किचिदिलयथः। विषञ्वलनञ्वरास्योपमानत्रयोपादानं नेके 

नायसुपमातुं क्षक्यत इयतिशयसूचनार्थम् । संज्वरोन्मादा चनेनोक्तौ ! तद्क्षणं 

परगेवोक्तम् ॥ १ ॥ छवदङ्गिका । एवमेतत् । प्रयक्षसौख्यदाथिनः परोक्षदुःख- 
दुःसहाः सजनसमागमा भवन्ति । नेदमाश्वयं यदत्र संतापः । कुत इदन्न देतु- 

माद-अपिं चेति । प्रियसखीति । यस्य वातायनान्तरमुदूर्वदर्शनेनापि 

मुसमिद्धहुतवहायमानपूर्णचन्द्रो दया निष्करुणकामन्यापारसंशयितजीविता ते शरी- 

रावस्था । भवतीति रोषः । तस्यैव सांप्रतं सविरोषदशेनेनाय संतघ्यस इति 

किमत्र भणितव्यम् । तदत्र प्रियसखि, शधनीयं दुरभविषये यो मनोरथस्तस्य 
फलं तस्सिद्धिरूपं जीवलोकस्य प्राणिवगेसतदेव यद्रुकानुरागस्य गरीयसः परर- 

मा० ६ 
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क 

माखती- संहि, द्रदमाल्दीजीषिदे पाहपतोवण्णािणि, अः 

हि । (माक्म् । ) अहवा | अहं एव्व वारंवारं विदो अअन्ती पलाअन्तर्पा 
दाविद्धीरत्थणावदट्म्भण अत्तणो हिअएण दूरं विरीअन्तजत्तेण ठ 

निजलहुआ एत्थ अवरद्धम्मि तहावि पिपरि । (सस्छतमाश्रित्य। 

उछतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः कि वा रत्योः परेण विधास्यतः । 

१. सखि, द्यितमाङतीजीविते साहसोपन्यासिनि, अपरेहि । अथवा 
अहमेष वारंवारंविलोन्ती पलायमानप्रतिष्ठापितधीरत्वावष्टम्भेनात्मनो दः 

येन दूरं विटीयमानलज्जष्विन दुर्विनयलब्व्यत्रापराद्धवामि | तथापि प्रियमरि 

स्परप्रेसमवन्धस्य सटशोऽनुरूपो मटाभागवहभसमागम दत्येतावनानीमो वयम् 
दारीरवियोगानन्तरं कस्य करं वा फलमिति केवलं रिवो वेद् । जीवतां पुनः २ 
जन्मसाफल्यमभिलपतां प्राग्मवीयसुचरितातिरेकात्तुल्यानुरागो महाभागश्च प्र 
यिजनो यदि लभ्यते, तहिं यथाकथंचिदपि तत्समागम एव छा मनोरथकफः 

मिलेष सकलजनसंमतो राद्धान्त इत्यथैः ॥ माटती । सखि, दयितमालत 

जीविते साहसोपन्यासिनि, अपेहि । तव तावन्मदीयं जीवितमेव दयितं प्रियतमम् 
तेन मजीवलोभेन कन्यकाजनविरद्रमव्यन्तगुरुवन्धुवगानद्गीक्रताशयं कुटः 

लङ स्वयमेव खप्रदानसाहसं उपन्यस्यसि । नैवमुपदेष्टव्यम् । ततः साहूसोपः 

दाद्पसरेति निषेधो वाच्यः । तवैव मे जीवितं दवितम्, नतु गुरूणामन्येषाम 
तस्मारयेव ग्राणसख्या मम मनो यथा शद्ाशुक्रविदहीनं भवति तथोपदेश्व्यर्मि 

विधिर््य॑ह्यः । सास्रमिति । नदात्केवलं त्वया यथपि साहसोपदेशः भिय 
तथाप्युपदेदामात्रेण न तत्फठिष्यति । केवलं गुरुजना्ञातिक्रमणसाहसाध्यवसः 

कृतो भवेत् । ततो ममाविनयस्य फक मयवानुभोक्तव्यम् । किमन्र त्वया कः 
व्यमिति रुदन्त्यः । अथवा । अहमेव वारंवारं बहुकृलो विलोकयन्ती । तरि 
त्यघ्यादारः । पलायमानं सत्प्रतिष्ापितं पुननिरुष्य स्थापितं यद्धीरत्वं तसयावष्टम्भ 
ऽवटम्यने चस्य तादशेनात्मनो हदयेन दूरं विलीयमानलजात्वेन दुर्विनयलष्ट 

त्रापराध्यामि । कुरकुमारी जनमर्याद्मतिलङ्घय बहृश्चस्तमवलोकयन्त्या म 
नेत द् सनं गरीय इति भावः । विलोकयन्तीति चक्चुःग्रीतिः, पलायमानेति 

तासद्रः, दरं विलीयमानेति त्रपानाशश्च कथित इति द्रष्टव्यम् । तथापि भरि 
सखि । उ्वरत्वित्यादि । रात्रौ रात्रौ स्वी चङ्कङृष्णपक्षरात्रिषु मररा? 
रित्यक्तस्वीयकाठनियमो ऽत एव सवेदाखण्डकली विरहिजनजीवितेन्धननिचयज 



द्वितीयोऽङ्कः १३ 

भम त॒ दयितः छष्यस्तातो जनन्यमलन्वया 
कुर्ममदधिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम् ॥ २॥ 

टवङ्गिका-- (खगतम् । ) एत्थं दाणीं को उवाओ । 
( नेपभ्यार्प्रविष्ठा ) । 

भतिहारी-- रपरा मअकदी कामन्द्ई । 
उभे--किं मअवह | 
भरतिहारी-भिदारिभं दद्जमा आअदा । 
उभे-तंदो किं विलम्बिअदि । 

( निष्कन्ता प्रतिहारी । मालती चित्रं छादयति । ) 

१, उत्रेदानीं के उपायः | 

२. एषा भगवती कामन्दकी | 

३. कं भगवती । 

४, मतुंदारिकांद्र्टुकामागता | 

५, ततः किं विङम्न्यते | 

ज्वल्यमानर्सपूर्णक्रखाच्छलज्वालजालजरिलः दरी विप्रयुक्तावलाजनवधपात- 
केनैव शास्येन धूमेनाङ्धितो विपरीतलक्षणया रििरकरादिव्यपदेदयो दहनो 
ज्वलतु : यथेच्छं मामेवेन्धनं दहतु । तमेव दहनमादाय मदन एव ददतु \ उभौ 
चैते मृत्योः परेण मरणादधिकं करं वा विधास्यतः करिष्यतः । स च स्युमये- 
वाद्ीकृत इव्यदरीकृता गलानिर्दोषायेति भावः । मम पुनः शाप्यो निखिलजनश्च- 
धनीयगुणस्तातो दयितः । नि्म॑चकुटगप्रसूता जननी दयिता । अमटिनमियन्तं 
काल कलड्ूटेरोनापि वि्वाजितं कुलं दयितम् । न पुनरयं हदयवर्तिजीविताद्पि 

स्प्रहणीयत्वात्ततोऽपि प्रथमपरिगणनीयो माधवास्यो जनो दयितः । तथातं 
विना वराकप्रायं वतरिदलयागसादहसव्यवसायेऽप्यविखीयमानतयातिकृ तघ्नम् । अत 

एव पश्चादुपात्तं जीवितमपि न दवितमिति वाच्योऽर्थः । भावस्तु वहुधा परि 
स्फुरन्रपि विस्तरभयान्न छिखितः । सहृदयेरूदनीयः ॥ २ ॥ टवङ्किका। ख- 
गतम् । अत्रेदानीं क उपायः । मया सूचितं साहसोपदेशं न गृहीतवती, सेनिदिता 
चान्तिमा दशा । किमने विधेयमित्य्थः ।॥ अ्रेदानीं क उपाय इति विचारयन्त्या 

लवङ्गिकाया उपश्रुतिन्याजेनोपायमिवोपदिशन्ती नेपथ्याधम्रविश प्रतिहारी 
वदत्ति-एषा भगवती कामन्दकीति ॥ अत्रेदानीं कं उपाय इति संबन्धप्रतीत्या- 
वेगत इति नोक्तम् । अत एव मारतीलवद्गिके पृच्छतः- किं भगवती संदि- ` 
राति । आगच्छतीत्यथैः ॥ प्रतिहारी । भर्वंदारिकां द्रष्टुकामागता-उभे । 
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लवङ्गिका--( स्वगतम् ) सुं्माहिदं क्खु जाद्म् । 
( ततः प्रविदाति कामन्दक्यवलोकिंता च । 

कामन्दकी- साधु सखे भूखिसो, साधु । प्रभवति निजघ्य 
कन्यकाजनस्य देव इत्युभयलोकाविरुद्धमुत्तरमुपन्यस्तम् । अपि 
च | अद्य मन्मथोधानवृत्तान्तेन भगवतो विधेरप्यनुकूल्तामवग- 
च्छामि । बकुटावटीचित्रफटकनव्यतिकरस्तु कमप्यद्ुततमं प्रमोद- 
मुल्ठासयति । इतरेतरानुरागो हि विवाहकमणि पराध्यं मङ्गलम् । 
गीतश्वायमर्थोऽङ्गीरमा यस्यां मनश्वक्षषोर्निमैन्धस्तस्यागद्धिरिति । 

अवलोकिता--एमा माद्दी । 
कामन्दकी -- (निवेष्य । ) 

१. सुसमाहित खट जातम् । 

२, एषा मालती | 

किं ततो विलम्ब्यते । बहिरेव । भवयति रोषः ॥ छखवङ्गिका । खगतम् । सुस- 
मारितं खट् जातम् । भद्रं संपन्नं यत इदानीमेव भगवती समागतेदर्धः ॥ का- 

मन्दकी-साध्वित्यादि । उमयलोकाविरुद्रमुभयोर्लकयोरिदलोकपरणो- 
कयोरविरुद्रं छ्लोक्ति रूपतया सलानरतात्मकम् । तथा हि सर्वो ह्यसल्छुटुम्बो 
महाराजस्य परिकरः । तेन निजस्य खकीयस्य यथेष्टविनियो गाहस्य कन्यक्राज- 

तसय देवः प्रभवतीति राजचित्तानुरत्रनेगदिकयुखहेतुत्वादिदलाकाविरुद्वत्वम् । 
निजसेव कन्यक्राजनसख प्रभवति देवः । न तु मदीयस्येति सलयस्यवो क्तत्वात्पूवं 
परवृत्तस॒ह्संबन्धग्रतिन्ञाभद्रप्रयवायपरिदाराच् परलोकाविरुद्रत्वम् । अयं मावः- 

यदि राज्ञा याचितो न दास्यामीति सुखतो निपेधादृषटेन राजज्ञोनदोपेण द् 
ण्डनीयो भवेत् | अथ यदि राजदाक्षिण्येन ददामीति निधि वदेत्सुहृत्संवन्धप्र- 

तिज्ञानिवादाय पररमुखग्रत्रत्या कृतविव्रादोयोगः सन्नन्यथामाप्रणदोपेण प्रयवायः 
स्यात् । एवं तु च्छलेन वदन्रुभयलोकविरुद्रमुक्तवानिति । ग्रा उभयोर्लकयो- 
व्यरवहारयोः कृत्रिमविवाहनन्दनानुसरणरूपयोरविस्द्रम् । यद्रा उभयोर्लकयो 
जनयोर्माधवनन्दनवगययोरविश्द्रमिति । टष्टसामग्रीमुक्तवा देवानुकूस्यमप्यस्ती 

लयाह-अपि चेति । व्यतिकरो विनिमयः। मालतीटिखितचिव्रफलकसय माध 
वेन ददनं माधवग्रथितवकुल्दा्रो मालतीकण्यभरणत्वमिलेवं व्यतिकरः परि 
वृत्तिः । प्रमोदं प्रकृष्ट हषमुद्यसयति । इतरेतरानुरागग्रकषदेतुत्वात्स एव चेह 

बीजमित्याद--इतरेति । पराध्य प्रष्म्। निवेन् आसक्तिः । ऋद्धिमेद्गलोद्रमः ॥ 
अवलोकिता । एषा मालती ॥ कामन्दकी-निकाममित्या्दि । अ- 

~... ------------~- ¬+ 
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निकामं क्षामाङ्गी सरपकदटीगर्भुभगा 
कलाशेषा मूतिः शशिन इव नेत्रोत्सवकरी । 

अवस्थामापन्ना मदनदहनोदाहविधुरा- 

मियं नः कस्याणी रमयति मनः कम्पयति च ॥ ६॥ 
अपि च। 

परिपांड़पांयुटकपोखमाननं 

द्धती मनोहरतरत्वमागता । 
रमणीयजन्मनि जने परिथर्भे- 

दलितो विपिर्विजयते हि मान्मथः ॥ ४ ॥ 

नियतमनया सकस्पनि्मितः प्रियप्तमागमोऽनुभूयते । तथा द्यप्या 

नीवीबन्धोच्छरृतनमधरस्मन्दनं दोर्विषादः 
सवदषुमैसृणसुकुलकेकरललिग्धमुग्धम् । 

यथं कृशाद्ी । कादं नाम मदनावस्था दर्दिता। सरसकदलीगर्भवत्सुमगेति मा- 
देवं सोकुमार्यं पाण्डुता कार्ये च प्रकाद्यते । एवमतिक्ृशत्वेऽपि कष्णचतुर्ददयां 
कलामात्रसेपा राशिनो मूर्तिरिव नयनानन्दकारिणी । मदनदहनेन यदुद्धवो दाद- 
स्तेन विधुरां विहुलामवस्थामापत्ना प्राप्ता । कल्याणी मङ्गलरक्षणोपेता । इयं नो- 
ऽस्माकं मनो रभनयलयस्मद्रयापारानुकूलमाधवानुरागप्रकषसू चकावसाराटित्वादा- 
हादयति कम्पयति च। दुःसहमन्मथव्यथादूयमानतया सुकुमारतया च कदाचि- 
द्निष्टाराट्योद्रेजयति चेर्थः ॥ ३ ॥ परीति। षण्डुपासुलो क्रियाद्रेषेण 

ठमाजुठेपनादिसंस्कारश्ल्यतया धूसरौ कपोलो यसय तादशमाननं दधयपि क- 

धमियमतिरायेन मनोदरतवं प्राप्ता चित्रमिदम् । अथवा नेदमाश्चये यतो रमणीयज- 
न्मनि सहचरसैन्दयैश्चालिनि जने परिभ्रमस्तत्र व्याप्रियमाणो ललितः सुकुमारो 
मान्मथो विधिरवस्थाविरोषो विजयते सर्वोत्कर्षेण प्रकाशते। सहजसौन्दयै- 
दाठिनां मन्मथविकारोऽपि रोभातिश्चय पुष्णतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ नियतं निश्चितम् । 
यतः संभोगानुभावा ददयन्त इति भावः । तनिवाह- तथा ह्या इव्युपत्कारः। 

नीचीत्यादि । नीवी नामान्तरीयनिवसनग्रन्थिरुच्छयाल्यः । तत्संबन्धस्यो- 
च्छंसनं छथत्वम् । उपलभ्यत इत्याध्याहायं क्रियासंबन्धः सर्वत्र दर्टव्यः । बाह्यसं- 
भोगानन्तरं रतारम्भसतमये कमेण कुचकलरादोमूलनाभिग्रदेशसंचारिणः काच्ची- 
दामाकर्षुणव्यग्रय प्रियतमकरस्य भावनया तत्स्परोसुखनिर्भंरो द्धि ्ननितम्बविम्ब- 
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गात्रस्तम्भः स्तनयुकुखयोरुत्प्रबन्धः प्रकम्पो 
गण्डाभोगे पुलकपटलं मूर्छना चेतना च ॥ ९॥ 

(उपसर्पति ।) 

( लवङ्गिका मारतं चाययति । उभे उसिष्ठतः । 

माटती-मअव॑दि; वन्दामि । 
कार्म्नदकी-महाभागयेयजन्मतायाः फलस्य माजनं भूयाः । 

१. भगवति, बन्दे । 

विघ्रं समाननीवीयमुपलक्ष्यत इति भावः । रतारम्भविधानं रतिरहस्ये यथा---'अ- 
लिकचिबुकगण्डं नासिकाभ्र च चुम्बन्पुनरुपहितसीतकं ताद जिह्वं च भूयः । 
कलितलङ्ितनाभीकक्षवक्षोखुदोरुः छथयति दढधेयेः क्षोभयित्वाथ नीवीम् "॥। इति । 
अधरस्पन्दनमिस्यनेन त्रितयमपि तदेतत्कन्यकायां प्रयोज्यमिति कन्यकाजनविदहि- 

तस्य विकरुञ्चितस्फुरितघटिताख्यचुम्बनत्रयस्य मध्ये स्फुरितं नाम चुम्बनमुक्तम् । 
तषटक्षणं रतिरदयये--^्फुरितमधिमुखान्तन्यसमोष्ठं जिघृक्षुः स्फुरदधरपुयभ्यां 
यत्र गृह्णाति भतौ”। इति । दोरविंषादो भुजलताशेथिल्यम् । अनेन नायकस्य 
रतितन्त्रचतुरतया पूरवैमेव नायिकाया रतिभावप्रा्तिर्का। यदाह--क्लिग्धता व- 
पुष मीलनं दशोर्मच्छना च रतिलाभक्षणम्”। इति । स्वेदः साच्विकभावविरोषो 
रतिजन्यः। यदाह--वपुजलोद्मखेदोरति घमेश्रमादिभिःति। चक्षुश्वास्या मखण 
युकुलमाकेकरं ज्िग्धसुग्धं च । मङणमधुरम्*इति क्चित्पाठः । खुखपारवया- 
दुपजायमानदष्िविकारविरोषा मरणादयः । तच्राकेक्ररटशियथा--'आङृश्रितपुरा- 

पाङ्गसंगताथनिमेषिणी । मुहुग्याशृत्ततारा च दष्टिराकेकरा स्पृता ॥'मधुरं यथा-- 
“सशीतलीक्रियते तापो येन तन्मधुरं स्तम्” ¡ इति । महणमुकुलल्लिग्धमुग्धानां 

लक्षण स्तिमितालसेति शरोकद्रयव्याल्यानावसरे प्रागेवोक्तम् । गात्रस्य स्तम्भो रा- 
गवरातिधेष्टत्वं साचिकभावः। यथा --स्तम्भधेष्टाप्रतीपातो भयरागमदादिमिः 

इति । स्तनसुकुलयो ्ङ्गितः अ्बन्धः अकृष्ट बन्धः प्रबन्धः स्थैयं येन तादशः। 
सरकम्पो वेपथुः सात्विकभावः । यथा--'रागरोगभयादिभ्यः कम्पे गाज्तस्य वेपथुः” 

इति । गण्डाभोगे विस्तारिणि कपोलतले पुलकपटलं रोमान्नः साच्विकभावः । 
यथा--रागरोगाङ्गरागाये रोमाञ्चो रोमविक्रिया "इति । मना संज्ञास्तेमिलम् । 
श्रलयो नाम साचिकभावः यथा--अस्तेच्ियत्वं प्रलयः सुखदुःखभयादिभिः' 
इति । असेन्ियत्वमिन्धियव्यापारोपरमश्वेतना च वतैते । तेन नात्यन्तिकः ्रल्य 
इति भावः। एवमनुभावनिबन्धषरिपोषात्समुचितव्यभिचा्यलम्बनप्रतीतेश संमो- 
गश्गारो व्यापारः॥५॥ छवद्धिका । चालयति । प्रियसंभोगानुभवनिमीलितनेत्रां 
बोधयतीत्यर्थः ॥ माटती । भगवति, वन्दे ॥ कामन्दकी | फलस ताटृशवरस- 
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छव्गिका--मअवदि, एदं पवित्तं आपणम् । 
( सवी उपविदन्ति । ) 

मालती-ठुंसलं भअवदीर् । 
कामन्दकी-८ निःश्वस्य । ) कुशरमिव । 

खवङ्गिका- ( स्वगतम् ।) पैत्यावणा क्खु एप्त कवडणाइ- 
अस्प । ( प्रकाशम् । )गुरअनाहमरत्थम्भमन्थरिदकण्ठप्पटिलग्गणिगगमं 

अण्णारिमं विअ श्रज्ज भअवदीए वअणम् । ता किं दाणीं उनेअ- 

कारणं हविस्सदि । 
कामन्दकी--नन्वयमेव चीरचीवरविरुद्धः परिचयः । 

लवङ्गिका-र्कहं विअ । 
कामन्दकी --अयि, त्वमपि किं न जानीषे 

१, भगवति, एतत्पवित्रमासनम् | 

२, कुराठं भगव्याः | 

३ प्रस्तावना खल्वेषा कपटनाटकस्य । गुरुकवाप्पभरस्तम्ममन्थरितक- 

ण्टप्रतिटम्ननिर्मममन्यादशमिवाद्य भगवत्या वचनम् । तक्िमिदानीमुद्रेगका- 

रणं भविष्यति | 

४, कथमिव । 
--~ -- ~ "~~~ ~ 

मागमलक्षणख ॥ छवद्भिका । भगवति, एतत्पविनत्र मासनम्। विविक्तम् इति पाठे 

गद मित्यर्थः ॥ मालती । कुशलं भगवलयाः॥ कामन्दकी । निःश्चख । कुदाल- 

मिव ॥ छवङ्गिका । स्वगतम् । प्रस्तावना खल्वेषा कपटनाटकस्य । कपटमघदश- 

वृरप्रदाने वार्तोपन्यासच्छलेनोद्रेगसुत्पाय मारतीमनसि इत्निमपरिणयाध्यवसा- 

यदृदीकरणं तदेव नाटकम् । तषा निःशाससहृकृता कुशलमिवेति वासवङराल- 

मावोक्तिः प्रस्तावना । आसुखमित्य्थः। निःश्वासेवशब्दयोतितां तस्य वेयाकुलीमेव 

स्फोरयितुं तां परच्छति। प्रकाशम् । गुुकबाप्पमरस्तम्भमन्थरितकण्ठपरतिलमननिगे- 

ममन्यादशमिवाय भगवत्या वचनम् । तक्किमिदानीमुद्रेगकारणं भविष्यति॥का- 

मन्द्की । चीरेजीपवल्लण्डेनिं्मितस्य चीवरस्य कन्थायाः तत्परिग्रहोपलक्षितख। 

परि्राजकखेति यावत्। विशदो भवादरोन संसारिजनेन सहायं परिचय एव)टद्र- 

गनिमित्तमित्यथैः ॥ छबङ्किका । कथमिव । असत्परिचयः कथसुदरेगहेतुसतद्रक्त- 

व्यमिदर्थः ॥ कामन्दकी । अयीति संबोधने । त्वमपि । त्वया खट प्राणत्तहया 
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हद्मिह मदनस्य जैत्रमल्नं 
सह जविाप्निनन्धनं श्चरीरम् । 

अनुचितवरसंप्रदानशोर्च्यं 
विफट्गुणातिरशयं भविष्यतीति ॥ १॥ 

, (मारत वैचित्यं नाटयति । ) 

टवङ्गिका- अत्थि एदं जं णरेन्दवअणाणुरोहेण णन्दणस्स 
पडवण्णा माटदित्ति सअरो जणो अमचं जुउच्छह् । 

माछती--८ स्वगतम् । ) कहं उवहारीकिंदद्ि राईणो तदिण । 
कामन्दकी--भाश्चयेम् । 

गुणपिक्षान्यू्यं कथमिदमुपक्रान्तमथवा 
कुतो ऽपत्यस्नेहः कुटिटनयनिष्णातमनप्राम् । 

१. सस्येतद्रन्रेन्द्र वचनानुरोधेन नन्दनस्य प्रतिपन्ना मालतीति सकलो 

जनोऽमायं जगुप्सते | 

२. कथमुपरहारीकरृतासिमि राज्ञस्तातेन । 

सवं मालत्या इष्टमनिष्टं च विचारणीयम् । तत ईटशमनिष्रमिदानीमपि कथं त्वया 
न ज्ञातमियर्थः । इदमिति । मदनस्य जयशीलमायुधमङृतरिमविल्ासास्पदमिदं 

माल्याः शरीरम् । अनुचिताय येन केनचिदपि कुलशीलकूपयावनादिना वरगुणेन 
संवन्धायोग्याय वराय यत्संग्रदानं राजदाक्षिण्याद्भररिवसुना चिकीर्षतं तेन शोच्यं 
दुःखजनक्रम् । अत एवं समानुरागसदरशवरसं प्रयोगाभावाज्च विफलगुणातिशयं भ- 

विध्यतीति हेनोर्वाल्यदिनस्ां दुहितरनिविरोषं कृतवान्सल्यायां मद्यानुद्रेग इत्यथः 

॥६।माटती । वचित्रयं वैलक्षण्यम् ॥ टवद्धिका । अस्त्येतयन्नरेन्द्रवचनानुरोषे- 
न नन्दनस्य प्रतिपन्ना मालतीति सकलो जनो ऽमान्यं जुगुप्सत इति । स्वलोकजुगु- 
म्सितत्वेन पिता भूरिवसु परित्याज्य इति भावः ॥ मारखती । स्वगतम् । कथसु- 

पहारीक्ृतासि राज्ञस्तातेन । यथा दुगे पश्यपटारं दत्वा कथिर्स्वाभिरषितं सा- 
धयति, तथा स्वकार्यमात्र परेणापलस्नेहविदहीनेन तातेन कथं मरणायैव राजाधीनाद- 
कृतेत्यर्थः । यद्रा संनिहितविदृष्रकग्राह्यं फलादिकरमिवोपायनं कथं कृतासीदय्थः। 

कामन्दकी । गुणापेक्षेति । कटरूपवयोवियपरश्रतिवरगुणापिक्षया शयल्यमिदं 
नन्दनाय सुताग्रदानस्पं वैशसनं कथमुपकान्तममात्येन । अथवा कुरिलनयः 

स्व ननव्ययेनापि स्वकृत्यनिवाहदोपायस्तन्र निष्णातं कुशलम् । "निनदीभ्यां 
सनातेःकोलम् * इति मूप्रन्यादेशः । मनो येषां तेषामपलयस्नेदः कुतः । ततो 
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इदं वैदंपर्थं यदुत तरपतर्मेसचिवः 
सुतादानान्मितरं भवतु स॒ मवान्नन्दन इति ॥ ७ ॥ 

माटती-- स्वगतम् । ) ई[आराहणं क्खु तादस्स गुरुं, ण 
उण माल्दी। 
लवङ्गिका- नहा भअवदी आणवेदि तं तह एव । अण्णहा 

तसि वरे दुदेपणे अदिक्न्दजोव्वणे किं ति ण विजरिदं अमचेण । 
माटती--( स्वगतम् › ह, हदल समुपत्थिदाणत्थवज्नपडणा 

रमदभाईणी । 
लवङ्गिका-- ती पर्तीद् । भअवदि, परित्ताहि एत्तो जीवन्तमर- 

णादो पिप्रहि । तुह वि एप्रा दुहिदा एष्व । 
कामन्दकी-- अयि सरटे, किमत्र भगवत्या शक्यम् । प्रभ 

वति प्रायः कुमारीणां जनयिता दैवं च । यच्च किल कौ 

१. राजाराधनं खदु तातस्य गुरुकम्, न पुन्माल्ती | 
२. यथा भगवत्याज्ञापयति तत्तथैव । अन्यथा तसिमन्वरे दुरदर्शनेऽति- 

करान्तयोवने क्रिमिति न विचासितिममायेन | 
३ हा; हतास्मि समुपथितानर्थवज्चपतना मन्दभाग्या | 
४ तत्प्रसीद । भगवति, परस्तिायखास्माजीवन्मरणाद्पियसखीम् । त. 

वाप्येषा दुहितेव । 

नेदमाश्वयैमिदयथंः । अपत्यव्ययेनापि कायं साधयतस्तसय कोऽभिप्राय इत्यत 
आह-इदं लिति । नृपतेनंर्मसचिवः स मवान्पूज्यो नन्दनः सुतादाना- 
न्मित्रं भवलिति यदिदं लैदपयं तात्पर्यम् ॥ ७ ॥ माङती । राजाराधनं खट 
तातस्य गुरकम् , न पुनमौरती ॥ छवङ्धिका । यथा मगवत्याज्ञापयति । कुती- 

ऽपलयस्नेह इत्यादि यदुक्तं तत्तथैव । अन्यथा तसिमिन्वरे दुद॑शने कुरूपेऽतिकरान्त- 
यौवने किमिति न विचारितममात्येन ॥ माङती । स्वगतम् । हा, हतास्मि 
समुपस्थितानथेवजपतना मन्दभाग्या ॥ लव्रङ्धिका । तघ्मरसीद । भगवति, 
परित्रायस्वास्माजीवन्मरणास्मियसखीम् । तवाप्येषा दुहितैव । लमप्यस्या मातृ- 
लादभिमताय वराय दातुमीरिष इति भावः ॥ कामन्दकी । अयि सरटे, ऋजु- 
्रकृतिके । देवं चेति। जनकमप्युषठहंय यदि करोति दैवमेव करोति नान्य इत्यथैः, 
दैवानुकूल्यमस्ि चेन्मया नोपेक्ष्यत इति भावः । यश्चेति । यच्छकुन्तटादिभिः 
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दाकुन्तडा दुष्यन्तमन्सराः पुरूरवपं चकम उरवशीत्याख्यानविद 
आचक्षते, वाप्तवदत्ता च पित्रा संजयाय राज्ञे दत्तमात्मानमुदय- 
नाय प्रायच्छदित्यादि, तदपि साह्तकस्पमित्यनुषदेष्टव्यमेव । सर्वेथा 

राज्ञः प्रियाय सुहृदे सचिवाय काया- 
दृत्वात्मजां भवतु निद्तिमानमालयः। 

दुदैरोनेन घटतामियमप्यनेन 
धूमग्रहेण विमला शरिनः कल ॥ ८ ॥ 

मारखती--( स्वगतम् ' ) हा ताद्) तुमं विममणामण्व्वं ति 
जिदं मोगतिण्ाए । 

९. दा तात, त्वमपि मम नामेवमिति जिते भोगतृष्णया | 
० 

कृतं सतसाहसमिति कृत्वा नोपदेष्टं योग्यम् । शाघ्रलोकप्रसिन्यादिमिधननिवैदितं 
तत्र यदि स्वयमेव स्वात्महितं विचारय प्रवर्तते तदा सादास्यमात्रमस्माभिः कतु श- 
क्यम्। न तु कर्तव्यमिल्युपदे्टु शक्यमित्यथः । अथ च सादसमि्येवं नोपदेष्टव्यम्। 
किं तु स्वजीवितव्यये प्राप्त इदमेव युक्तमिव्येवोपदेष्टव्यमित्यपि प्रतीतिः । अनेन 
माधवस्य समागमानुगुणग्रोत्सादनं भेदयति । सर्वयेद्युपस्कारः। राज्ञ इति। राज्ञः 
प्रियाय परेमभाजनाय सुहृदे सादाद शाटिनेप्रिय॒ह्योः किंचिद्धेदाद्ध देनोषादानम् । 
तयथा मवगप्रकाशे--(सलयवागाजवरतिस्प्रकुवैन्प्रियं वदन्। भजते यः स्वयं प्रति 
प्रियः स परिकीर्तितः ॥ दुःखे विपदि संमोह कायेकाललययेऽपि च। हितान्वेषी 
च हितकरयः सुहृत्सोऽभिधीयते ॥ ° इति ॥ तेनातीव विखम्भस्थानव्वं सूचितं न के- 

वलं भित्रमात्रम् । अपि तु सचिवाय स्वतुव्याय नन्द्नायात्मजां का्याद्धेतोर्दत्वा- 
माल्यो निष्रैतिमान्भवतु । संप्रधारणे लोट् । दुर्दशंनादेवानर्धहेतु नानेन नन्दनेन सद् 
धूमग्रहेण धूमकेतुरपि दरौनादेवानर्थं सूचयति । विमला चन्द्रकटेव । इयमपि घ- 
टतां नियतेदुलेङ्गयत्वादिति भावः । इदं च संप्रसारणं माठ्ल्या उद्रेगातिशयजननेन 

स्वविधेयतानयनाथैम् ॥ ८ ॥ माङती । स्वगतम् । हा तात, त्वमपि मम नामे. 
वमिति जितं भोगतृष्णया । त्वमप्यपयवत्सलो विवेकी च मम नाम नान्यदीयस्य 
जनस्य ज्दकालम्बनाय) दुदहितुरप्येवं जी वितनिरयेक्षः । भोगवृष्णयेत्युक्ते केनान्येन 

भोगतृष्णा जेतम्या । तस्मात्तया जितम् । अकुण्ठितप्रसरलं प्राप्तमिदर्थः । एवं 
नन्दनस्य दुष्टताममात्यस्य च स्वकारयैकपरतामुकत्वानन्तरं माधवस्य कुलख्पवैद- 
ग्यश्रकाशनेनानुकूत्यं विवक्षन्त्या कामन्दक्या अभिप्रायज्ञावरोकरिता गमनकालनि- 
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अवलोकिता-चिशहदं भअवदीए । णं भणामि अभ्सत्थ- 

चित्तो महाभाओ माहवोति । 
कामन्दकी--इदं गम्यते । वत्से, अनुजानीहि माम् । 
छवङ्गिका--( जनान्तिकम् । › संहि मालदि, संपदं भअवदीए 

पजपादो तस्स महाणुहावस्स उग्णमं नाणीमो । 
माती--८ जनान्तिकम् । ) अल्थि मे कोडहदम् । 
लव्गिका--( मकाशम् । ) को एसो माहवो णाम, जर्भिपि मञ- 

वदी एवं भिगेहगुरुअं अत्ताणं धारेदि । 
कामन्दकी--अप्रस्ताविनी महत्येषा कथा । 
लवद्गिका- तंह वि आर्ज भअवदी पसादं करेदु । 
कामन्दकी श्रूयताम् । अस्ति विदभेरानस्यामात्यः स्मम्रपु- 

१, चिरायितं भगवत्या । ननु भगणाग्यस्वस्थचित्तो महाभागो माधव इति | 

२, सखी मारती, सां्रतं भगवव्याः सकाशात्तस्य महानुभावस्योद्रम 

जानीमः | 
भ, 

२३. असि मे कानूहलम् | 
४, के एप माधवो नाम, यस्िन्मगवयेवं सेहगुरक मात्मानं धारयति। 
५, तथाप्याख्याय भगवती प्रसादं करोतु । 

वेदनय्याजेन प्रसङ्ग संपादयति॥भवरोकिता।चिरायिते भगवदया।चिरं विलम्बः 
करतः । ननु भणाम्यस्वस्थचित्तो महामागो माधव इति । लरितं गन्तन्यमिति शेषः । 
क्रामन्द्की। इदं गम्यते ! इदमिति गमनक्रियाविशञेषणम् । परत्यक्षत्वकथनेन संनि- 

धानपूचना्थमिदम् ॥ छवद्धिका । जनान्तिकलक्षणं तृक्तम्। उभयोरभिम्रायज्ञा 
लवद्िका कामन्दक्या विवक्षां मालत्याः डुशरूषां जञात्वा रनेमोल्त्याः कग वदतीत्य- 
थः। ससि माति, सांप्रतं भगवत्याः सकाशात्तस् महानुभावयोद्रमसुत्पत्तिस्थानं 

कुर विञ्द्धमिति यवजानीमः॥ मारुती । जनान्तिकमेव । अस्ति मे कौतूहलम् । 
अस्मिन्न तपच्छेलथः॥ लवङ्गिका । परक।राम्। क एष माधवो नाम, यस्मिन्भग- 
व्येवं कहगुरुकमात्मानं धारयति।कामन्द् की।अप्रस्ताविनी प्रस्तावनानुपयुक्ता । 
महती बहुवक्तव्यसद्धावाद्विस्वृता । शीध्रे मया गन्तव्यम् । तदिदानीमवसरामा- 
वादृ्रसतुतत्वान्च किमनया । शुधूषातिशयोत्पादनाथेमनादरोकिः ॥ लवङ्गिका । 
तथाप्याख्याय भगवती प्रसादं करोतु।कामन्दकशी-- श्रूयतामिति । समग्रख 
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रषप्रकाण्डवक्रनचूडामणिर्दैवरातो नाम । यमरोषभुवनमहनीयपुण्यम- 
हिमानमातमनः सातीथ्योतिपतैव ते जानाति योऽपो यादशशचेति । 
अपि च। 

2यृतिकस्तिदिगन्ताः शेतमानेशोभिः 
सुकृतविलसितानां स्थानमूजस्वलनाम् । 

अगणितमहिमानः केतनं मङ्गलानां 
कथमिव भुवनेऽसिस्तादशाः संभवन्ति ॥ ९ ॥ 

माती--( सदषेम् । ) सहि, तं क्खु मअवदीए गहीदणामहेअं 
सत्वहा तादो युमरेदि । 

लवङ्गिका- संहि, समं किर मअवदीए गुरुम आपतादो विञ्जा- 
हिगमो किदो त्ति तक्राद्वैदिणो मन्तअन्ति | 

~~~ 

१, सखि, तं खटु भगवत्या खदीतनामयेयं सवथा तातः स्मरति । 
२. सखि, समं किक भगवत्या गुरुसकादाद्विद्राधिगमः कृत उति त- 

त्काल्वेदिनो मन्वयन्ते | 

कृत्स पुरुषप्रक्राण्डचक्रख पुरपश्रष्रसमृदस्य चूडामणिच्र डारः्नम् श्र इत्यर्थः।सा- 
तीध्य सदटाध्ययनम्। सतीध्यास्वेकयुरवः* इयमरः | व्यतिकरितेति।भ्रनमाने- 

धृवटीभवद्िर्ययोभिव्येतिकरिता जातव्यतिक्ररा दिगन्ता येषां ते) व्यतिकरो भिध्री- 

भावः। ऊ्ज॑खलानां प्रवलानाम्। राशीभुतानामिति यावन् । सुकृतविलसितानां भा- 
गधेयविनुम्भणानाम् ।' प्रकृतिविलसितानाम्! इति पाटे खभावोत्कर्षाणां स्थानमा- 

स्पदम् । अगणितमदहिमानोऽपरिच्छयानुभावा मद्गटानामभ्युदयानां केतनं चिन्ह 
भूतावा यत्र ते तत्र मद्ृलमिति । तादृशा अस्मिन्भुवने कथमिव सेभवन्ति। न 

कथचिदिलयधः । व्यतिकरितेति । व्यतिक्ये व्यापनिर्मषणं वास संजातो ये. 
भ्यो यपु दिगन्तेषु चतयन्ति चेतयमानानि। केतनं चिन्दं मङ्ृलानामभ्युदयानां यत्न 
तादृशाः युषटपासत्र मद्रलमिद्याशयः।ऊजस्वल्नां तेजखिनां शराणां स्थानयुत्प- 
नतिः । ण्तेन सह् जश्भुरो माधव इति भावः । अत एव इमशाने मालतीविपन्निस्तारे 
कृतनिवन्धनो भविता । श्ररानुरागिण्यो हि युवतयो भवन्तीदयपि दर्दितं भवतीति 
व्याद्यानान्तरम् ॥९॥ माती । सखि, तं खट भगवदया गृद्रीतनामघेयं सर्वथा 
तातः स्मरति । स्वयं देवरातनामाग्रहणे मारत्या भाविश्वद्यरत्वव्यवसायो बीजम् ॥ 

खबङ्किका । समं किल तयोर्मगवला गुरसकाराद्वियाधिगमः कृत ¶ति तत्काल. 
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कामन्दकी - 
तत उदयगिरेरिैक एष 

स्फुरितगुणदुतिसन्दरः कटावान् । 
इह जगति महोत्सवस्य हेतु- 

नेयनवतामुदियाय बाट्चन्द्रः ॥ १० ॥ 
लवङ्गिका--(अपवाये। ) अवि णाम माहवौ हवे । 
कामन्दकी- 

अपो विदया्गाटी शिञ्युरपि विनिग भवना- 
दिहायातः मंप्रत्यविकटशरचन्द्रवदनः। 

यदाोकस्थाने मवति परमुन्मादतरखैः 
कटाक्षेनारीणां कुवलयितवातायनमिव ॥ ११ ॥ 

तदत्र च बाटमुद्दा मकरन्देन सह वि्यामान्वीक्षिकीमधीते । 
स एष माधवो नाम। 
न ~~ ~" 

१ अपिनाम माधवो भवेत् | 

वेदिनो मन्त्रयन्ते ॥ कामन्द्की- तत इत्यादि । ततो ऽस्महवरातादुदयगि- 
रेरिवेक एषः । पित्नोरेकपुत्रतयातीव प्रमपदलयुक्तम् । स्फुरिताः प्रकारा गुणा 
गाम्भी्यादय एव य॒तयत्ताभिः सुन्दरः । कलावांधतुःषिकठाभि ज्ञः । इह जगति 
नयनवतां चक्षुष्मन्मात्रसख सवस्यापि प्राणिजातस्य महोत्सवस्य हेतुराह्मदकारी । 
लावण्यस्षपदनेनोक्ता । बालशन्द्र इव बालचन्द्रः । प्रथमयोवनमनेनोक्तम् । उदि. 
यायोद्धूतः । शषोपमागर्भो रूपकालंकारः ॥ १० ॥ ठछवद्किका । अपि नाम 
माधवो भवेत् । यत्र तवानुरागः स एव माधव एवंयुणविशिष्टः संभाव्यत इ- 

यर्थः ॥ कामन्दकी--असाविति । असौ देवरातनन्दनो विधाभिः शालत 
इति वियाशाटी शिचः सन्नपि भवनाद्िनिगदय संग्रतीदायातः संपू्णशारचन्द्रवदनः। 

यस्यावलोकनप्रदेशे । यत्र स्थित्वा सोऽवलोक्यते तत्रे यर्थः। नारीणां पोरयोषितामु- 
न्मादतरलेरकुण्टितप्रसरेलदिश्च कटाक्षैः पुरमिदं कुवल्यितवातायनं संजातकुव- 
टयगवाक्षमिव भवति । पूर्णचन्दरददनेन कुवल्योह्यसो हि युक्तः । सकलवनि- 

तालेचनीयलावण्यस् तस्याभिलाषवती भवतीत्यहो ते सौभाग्यमिति भावः 
॥ ११॥ तदृश्रेति । त्वद्जुरागाविष्ट एव वियाभ्यासव्याजेनेह्यगय वतत 
इति भावः । स इति । य एष कथितो देवरातात्मजः स एव माधव इत्यस्मा- 

भा० ७ 
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मारती- (सानन्दं जनान्तिकम् ।) सहि छवद्धिए, युदं महाउल- 

प्पसूदो महाभाओ त्ति। 
लवङ्किका-- (जनान्तिकम् ।) संहि, कुदो वा महोअरहिं वज्िअ 

पारिनाअस्स उग्गमो । 
कामन्दकी-जहो काछातिपतः । संप्रति हि 

्षिपतिद्रामुद्रां मदनकटहच्छेद्युमगा- 
मुपात्तोत्कस्पानां विहगमिथुनानां प्रथमतः। 

दधानः सोधानाम्घुषु निकुञ्जेषु धनता- 
मपो सेध्याशङ्कुध्वनिरनिभृतः से विचरति ॥ १२॥ 

१, सखि लवङ्गिके, श्रतं महाकुलप्रसूतो महाभाग इति | 

२. सखि, कुतो वा महोदधि वजैवित्वा पारिजातस्योद्रमः । 

भिन्दि इयर्थः ॥ मारकती । सखि लवङ्गिके, श्रुतं महाकुलभरसूतो माधव 

इति ॥ कवङ्गिका । सखि, कुतो वा महोदधि वजयित्वा पारिजातखोदमः । 
पारिजातकत्पस्ताटश्चदेव महो दधिकल्पादुत्पत्तिमदैति। न तु श्षुद्रपत्वलकल्पान्नी- 

चादित्यथः । तदनेन निःश्वस्य । कुश्चलमिव” इयादिना स एष माधवो नामः 
इयन्तेन संदर्भेण प्रासङ्गिकिनन्दनश्तान्तसूचनम्, त द्रुणदीनत्वम् ,पितुः खकायंपर- 
तयापत्यज्ञेहरादित्यम्, शकुन्तलावृत्तान्तस्य निषेधमुखेन सूचनम् , तुल्यसंविधानेन 

माधवसमागमोपायनिवेदनम्, तद्धुणप्रल्यापनेन तत्रानुरागद्ढीकरणं चेत्येतावतोऽ- 
यैस कामन्दक्या तटस्थयेव संविधानचातुर्येण कृतत्वातताकास्थानमिदम्।यथा-- 

"आगन्तुकेन भावेन यदभिन्यक्तिकारकम्। वस्ठुनो भाग्यवस्थस्य पताकास्थान- 

कं तु तत्॥भतीतानागते काये कथ्येते यत्र वस्तुनः । भन्यापदेशग्याजेन पताका- 
स्थानकं तु तत्॥'इति। अत एव कामन्दकी वक्ष्यति--अवलोकिते, साधु संप्रति 
मया तरस्थयेव मालतीं प्रति निदषटाथदूत्यस्य लघूङृतो मारः” इनि कामन्दकी । 

अदो कालातिपातः । प्रस्तुतकथान्यासङ्गवशादतिकान्तः कालोऽपि न विचा- 
रित इत्यथः । कालातिपातमेवाह- संप्रति हि क्षिपक्निति । विदगमिधुनानां 
चक्रवाकद्रन्द्रानां मदनकलदच्छेदेन मन्मथसंगरपयैवसानेन सुभगां ध्रान्त्यतिश- 
यविनोद्कतया मनोहरां निद्रामुद्रां स्वापावस्थां प्रथमतः प्रमुख एव क्षिपन्नपसार. 
यन् । संध्याशङ्खष्वनिना हि कोकदवनद्रानां निशासंनिधानप्रतीतेभानिविरददुःवह- 
लायुखंधानादुत्पन्नवेपथूनामिति विशेषणम् । तथा गुरुतरेषु हम्थमध्यदेशेषु प्रति- 
प्वानेन घनतां बहुतां दधानोऽसौ राज्ञां भवनेषु संध्यास्रमयनिवेदनायं क्रिय- 
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वत्से, दुखं स्थीयताम् । ( श््युत्तिषति । ) 
माखती--८ भपवार्य । ) कहं उवहारीकिदक्षि राइणो तादेण । 

राआराहणं क्खु तादस्स गुरु, ण उण माख्दी । ( सक्तम् । ) हा 
ताद; तुमं वि मह णाम एव्वं ति पव्वहा जिदं मोअतिण्हाए् । 
(सानन्दम्। ) कटं महाउरप्पसूदो सो महाभाओ । सुद्र मणिदं पि- 
अप्तहीए कुदो वा महोअदिं वजिअ पारिजादस्स उग्गमो त्ति । 
अवि णाम तं उणो वि पेक्ख । 

लवङ्गिका-अवलेद्ेः इदो एदिणा संनवणेण ओद्रह्म । 

कामन्दकी-- ८ अपायं । ) अवङोकिते, साधु संप्रति मया तट- 

स्थयैव माटतीं प्रति निचष्टार्थदूत्यस्य लपूकृतो मारः । कुतः । 
वरऽन्यस्िन्दोषः पितरि विचिकित्सा च जनिता 

पुरावृत्तोद्रररपि च कथिता कार्यपदवी । 

१. कथमुपहारीकृतास्मि राकस्तातेन । राजाराधनं खल तातस्य गुखकम्, 
न पुनर्मालती । हा तात, त्वमपि मम नामेवमिति सर्वथा जितं भोगतृष्णया । 
कथं महाकुल्प्रसूतः स महाभागः । सषु भणितं प्रियसख्या कुतो वा म 
होदधि वर्जयित्वा पारिजातस्योद्रम इति | अपि नाम तं पुनरपि प्रेक्षिष्ये | 

२. अवलोकिते, इत एतेन संजवनेनावतरावः । 
--~~---~~------~--~--------~-------------------~------ 

माणः राङ्कृष्वनिरनिश्तोऽमन्द्ः खे विचरति । प्रसरतीत्यर्थः। १२॥ मालती । 
अपवायं वलितग्रीवं पराव्रूय । महाकुलप्रसूतः स॒ महाभागः । तन्भदाङ्लीनले 
सानन्दलेन सर्वेथा स एव मे पतिनौन्य इत्यप्यवसायः सूचितः। सुषु मणितं श्रि- 

यस्या कतो वा महोदधिं वर्जयित्वा पारिजातस्योद्रम इति । अपि नाम तं 
पुनरपि प्रेक्षिष्ये । इतः परमेकवारं तदनं वा लभ्यते चेत्तावतापि कृताथाहमि- 
त्युत्कण्डातिशयो दरतः ॥ छवद्धिका । इत एतेन संजवनेनावतरावः । संज- 
वनं चतुःशालम् । 'संजवनं त्विदम् । चतुःशालम्” इत्यमरः ॥ कामन्दकी । 
अपवार्य ।निषष्टाथदूतीकत्पस्तन्त्रयितव्यः"इति यदुक्त प्राक्, तदिदानीं निन्यूढमि- 
व्यवलोकितया सहापवा्यौहेत्यथः । लघूङृतो भूयान्कतेैव्यांशः साधितः । इतः परम- 
ल्पमेवावरिष्टमित्यथः। कृताराङ्कं कतैन्यां रं च विरोषतो निरूपयति- वर इति । 
अन्यस्मिन्वरे नन्दने दोषः पितरि विचिकित्साप्तत्वसंदेहमूलं वैमुख्यं च जनितं 
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स्तुतं माहाभाग्यं यद्मिजनतो यच्च गुणतः 
प्रसङ्गद्रत्सस्येत्यथ खट विधेयः परिचयः ॥ ११ ॥ 

(इति निष्कान्ताः स्वँ ।) 

इति महाकविश्चीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे वितीयो.ऽङ्ः। 

यद्रात्स्यायनपूत्रं कन्यासंप्रयुक्तकाधिकरणे निषष्टाथेदूतीकृत्यनिरूपणप्रकरणे- 
ऽन्यवरपितृणां च दोपानमिप्रायविरद्रान्प्रतिपादयेदिति मातापित्रोश्च गुणानभिन्ञ- 
तामनपेक्षतां ठव्धतां शठतां चपलतां वान्धवानां प्रतिपादयेदिति पूवैसूत्रादनुष- 
ज्यते । शकुन्तछव्रत्तान्तादितिदासोद्धाटनेः कार्यं पदवी कतैग्यसर णिच कथिता । 
यच्च सूत्रम्--शयाश्ान्या अपि समानजातीयाः कन्याः शकुन्तलायाः खस्च्या भ- 
तारं प्राप्य मोदन्ते स्म, ताधास्याः प्रदशयेत्"इति, तथा वत्सस्य माधवस्याभिज- 

नतोऽभिजात्याद्वेतोयैन्माहाभाग्यं महाभागवेयलं गुणतश्च कपवियायुणेभ्यो य- 

न्माहात्म्यं ततप्रसङ्गत एवान्यथा पक्षपातग्रतीतेः स्तुतं यदपि सूत्रं तस्याः स्व. 

रय्या नायक्रगुणान्भूविश्रन्परिवणेयेदिति । एवं तावन्माधवानुरागो दृढीकृतः । 
इतः परं परिचयो विखम्भयोग्यत्वमनुचितेऽपि व्यापारे विनियुज्यमाना क्षरित्य- 
विरद यन करोति तादश: प्रणयो विधेयशरेव्येतावन्मात्रमवशिष्टमित्यथैः । अनेन 

करणे नाम मुखसंधेरङ्गमुक्तं भवति । यथा-- करणं प्रकृतारम्भः* इति ॥ १३॥ 

जयन्त्यम्रतनिष्यन्द्रिसोत्कपषौनुरज्जिताः । 

मधुरोदत्तिगम्भीरा भवभूतिकवेर्गिरः ॥ 

इतिश्रीमद्धारद्वाजकुटतिटकपर्वैतनाययायजूकनन्वनत्रिपुरा- 
रिसूरिविरचितायां माटतीमाधवभावप्रदीपिकायां वितीयाङ्क- 
विवरणम् ॥ 



तृतीयोऽङ्कः । 
( ततः प्रविशति बुद्धरक्षिता । 

बुदधरक्षिता-( परिकम्य । भाकाशे । ) अवदोडदे, अवि जाणा 
कहि भअवदी । 

अवलोकिता-(भविव्य । › बुद्धरक्खिदे, किं पञुद्धापि। जोको 
वि काटो भअवदीए पिण्डपारणवेटं विप्रज्िअ माढदीं अणुवटमाणाए। 

युद्धरकषिता- इ । तुमं उण करि पत्थिदसि । 
अवलोकिता- अहं क्खु भअवदीए माहवसआप्तं अणुप्य- 

पिदा । स॑दिद्रं अ तस्स परंकरउरपरबन्ि कुयुमाअस्जाणं गदुअ 
(भ-का क > ~~ 

१, अवलोकिते, अपि जानासि क्र भगवती | 

२. बुद्धरक्षिते, किं प्रमुगधासि । यः कोऽपि कालो भगवत्याः पिण्डपा- 
रणवेलां विसृज्य मालतीमनुवतमानायाः | 

द. हु । त्वं पुनः क्र प्रथितासि। 
४, अहं खट भगवत्या माधवसकाशमनुप्रेषिता । संष्ष्टं च तस्य शं- 

करपुरसंबन्धि कुसुमाकरोचानं गत्वा कुञ्ञनि ङु ज्ञपयन्तरक्ताशोकगहने तिषति। 
गतश्च तत्र माधवः | 

अनङ्गशासनवधुमनङ्गोनीवनोषधीम् । 
अभङ्खरष़पारज्यदपाङ्गामाश्रये शिवाप्र ॥ 

कविरिदानीमह्कन्तरमारभमाणस्तदथसूचनाथं प्रवेशक प्रस्तौति-तत 
इत्यादिना । असंनिदितामप्यवलोकितामाकाश्चमाषितेन संबोधयन्ती बुद्ध 

रक्षिता वदति । आकाशमभाषितं यथा-अप्रविषटेः सदाखपो भवेदाकाशभाषि- 
तम्” इति । अवलोकिते, अपि जानासि क्र भगवती । वतेत इति रोषः ॥ 

अवलोकिता । बुद्धरक्षिते, किं प्रमुग्धासि मोहं प्राप्तवत्यसि । षविस्मरतासि इति 
पटे कतरि निष्ठा । विस्मरतवतीव्यर्थः । यः कोऽपि काले भगवत्याः पिण्ड- 
पारणावेलां विज्य मारतीमनुवतंमानायाः । भेश्ष्याभ्यवदारकालमप्युङ्य 
माल्त्यनुवतैनाथं गताया भगवा महान्कालो जात इत्यथैः ॥ बुद्धरक्षिता । 
हुमिति सरणे । सवं पुनः क प्रस्थिताप्ि ॥ अवलोकिता । अहं खड भग- 
वत्या माधवसकाशमनुप्रेषिता । संदिष्ट च तख शंकरपुरसंबन्धि कुसुमाकरोदानं 
कामोदयानं गत्वा ऊुज्ञनिकुजजपयन्तरक्ता शोकगहने तिष्टेति । जं मालाकृषमम् । 
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कुञ्जणिउज्ञपेरन्तरत्तापोभगहणे चिद्वि । गदो अ तत्थ माहवो । 

बुद्धरक्िता--अवरोहदे, किं ति माहवो तत्थ अणुप्प्निदो । 
अवलोकिता--अज किंस्णचउदसित्ति जणणीए समं मा- 

ल्दी संकरउरं गमिस्सदि । तदो एव्वं किल सोहग्गं वड्इ तति दे- 
वदाराहणणिमित्तं सहत्यकुसुमावअअं उदिति ख्वङ्गिजदुदीअं 
मादिं तं एव्व कुसुमाअरुजाणं आणडृस्सदि । तदो अण्णोण्णद्तणं 
हविस्सदि ति तुमं उण कर्हि पल्थिदा सि । 

बुद्धरक्षिता--अहं क्खु पकरउरं एव्व पत्थिदाएु पिअप्त- 
हीए मदअन्तिए आमन्तिदा । अदो भअवदीए पादवन्दणं कदुअ 
तहिं एव्व गच्छामि । 

अवलोकिता-तुँमं्॑ु भअवदीए जसि पओअणे णिउ्ता 
तत्थ को उन्तन्दो | 

१, अवलोकिते, किमिति माघवस्तत्रानुप्रेषितः | 

२. अद्य कृष्णचवुद॑शीति जनन्या समं मालती शंकरपुरं गमिष्यति । 
तत एवं किल सोभाग्यं वर्धत इति देवत।राघननिमित्तं स्वहस्तकरुसुमावचय- 
मुदिश्य ल्वङ्किकाद्वितीयां मालतीं तदेव कुसुमाकरो्यानमनेष्यति। ततोऽन्यो. 
न्यदशनं भविष्यतीति । त्वं पुनः क्र प्रखितासि | 

३. अहं खदु शंकरपुरमेव प्ररिथतया प्रियसख्या मदयन्तिकयाम- 

न्विता । अतो मगवद्याः पादवन्दनं कृत्वा तत्रैव गच्छमि । 
४, त्वं खट भगवत्या! यसिमन्ध्रयोजने नियुक्ता तत्र को व्रत्तान्तः | 

गतश्च तत्र माधवः । बुद्धरक्षिता । अवलोकिते, किमिति माधवस्तत्रासु्र- 
षितः । अवलोकिता । अय कृष्णचतु्दशीति जनन्या समं मालती शंकर पुरं 
गमिष्यति । तत एवं किल सामाग्यं वर्धत इति देवताराधननिमितत स्वदस्तकुमाव- 
चयमुद्िरय दवद्गिकाद्वितीयां मारतीं तदेव सुमाकरोदयानमानेष्यति । भगव- 

तयेवेति शेषः । ततोऽन्योन्यदरीनं भविष्यतीति । लं पुनः क्र प्रस्थितासि ॥ 

बुद्धरक्षिता । अहं खट शंकरपुरमेव प्रस्थितया प्रियसख्या मद्यन्तिकया- 
मन्त्रिताहूता । भतो भगवत्याः पादवन्दनं कृत्वा तत्रैव गच्छामि ॥ अवलोः 
किता। तवं खद भगवत्या यस्मिन्प्रयोजने मद्यन्तिकामकरन्दसंषरनश्षये 



तृतीयोऽङ्कः । ७९, 

बुद्धरकषिता-- मए क्खु मअवदीए समदिमेण तामु तादु विस्म 
म्भकहायु रिपो तादिप त्ति मअरन्दस्स उवरि पिअप्तहिए मद्अ- 
नितिजाए परोकषाणुराओ तहा दूरं आरोविदौ नहा पे मणोरहो 
अवि णाम तं पेक्लामि त्ति। 

अवलोकिता- पाह बुद्धरगरिदे, प्राहु एहि । गच्छद्य । 
( इति निष्कान्ते । ) 

प्रवेशकः । 

( प्रविरय । ) 

कामन्दकी-- 
तथा विनयनस्रापि मया माख्व्युपायतः | 
नीता कतिपयाहोभिः सखीविसरम्भ्तेव्यताम् ॥ १ ॥ 

--- ~~ 

१. मया खट भगवा: समादेशेन तासु तासु विक्लम्भकथास्वीदशस्ता- 

टश इति मकरन्दस्योपरि प्रियषख्या मदयन्तिकाया; परोक्षानुरागस्तथा 

दूरमासेपितो यथेवमस्या मनोरथोऽपि नाम तं पद्यामीति । 
२. साधु बुद्धरक्षिते, साधु । एहि गच्छावः। 

नियुक्ता तत्र को उत्तान्तः। वतत इति रोषः बुद्धरक्षिता । मया खट भगवत्याः 
समदेशेन ताञ तासु विखम्भकथास्वीदशस्ताटरा इति मकरन्दस्योपरि प्रियस्रट्या 
मद्यन्तिकायाः परोक्षानुरागस्तथा दूरमारोपितो यथेवमस्या मनोरथोऽपि 
नाम तं पश्यामीति ॥ अवलोकिता। साघु बुद्धरक्षिते, साधु । एहि गच्छावः ॥ 
इति निष्कान्ते ॥ प्रवेशकः ॥ भथावलोङ्कितापूचितप्रवेशा प्रविराति कामन्दकी । 
कामन्दकी-- तथेति । तथा तेन प्रकारेण गुरुजनोचितभक्तिश्रद्धयोपलक्षि- 
तेन विनयेन कुलकन्यकाजनोचितखभावैन नघ्रा प्रहवापि मालती मयोपायतः 

सतततत्समीपावस्थानम्, विदग्धभङ्गधा कुन्तलविर चनम्, सनसुकुलगण्ड फलकेषु 
चित्र पत्रलेखनम्, सहाक्षकीडानमाकपर्विनोदनम्,जपूवेवस्तूपहरणमियेवमादिबहु- 
प्रकारेणोपायेन कतिप्येरल्ैरेदुहयोभिः सखीषु लवङ्गिकादिषु यो विक्षम्भः साध्वस 
लजनाशङ्कापरित्यागेन स्वमनोगतसवंस्वनिवैदनं मदुक्त स जीवितव्ययस्याप्यङ्गीकरणं 

क्षणमपि मद्िरदहासहिष्णुत्वमिदयादिरूपजेदोत्कषस्तन सेव्यतामनुर्ननीयताम् । तन्न 
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संप्रति हि 
व्रनति विरहे वैचिच्यं नः प्रसीदति निधौ 

रहसि रमते प्रीत्या वाचं ददाव्यनुवकैते । 
गमनप्तमये कण्ठे ठ्या निरूष्य निरुध्य मां 

पपदि शपथैः प्रत्यावृत्ति प्रणम्य च याचते ॥ २ ॥ 

इदं च तत्र साधीयः प्रत्याशानिबन्धनम् । 
काकुन्तरादीनितिहाप्तवादा- 

नप्रस्तावितानन्यपैपचोमिः । 
श्रुत्वा मदुत्सङ्गनिवेरिताङ्गी 

चिराय चिन्तास्तिमितत्वमेति ॥ ३॥ 
[ +-----~- 

भजनमनुरजजनरूपमेव नीता । प्रापितेत्य्थः॥ १।।विल्लम्भमेव दशयति-जतीति। 
नोऽस्माकं विरहे वैचित्यं चित्तवेकल्यम्, मनःखेदमिति यावत् । जति गच्छति । 
सनिधो पुनः प्रसीदति निरैतान्तःकरणा भवति । रस्येकान्ते रमते चिरकालं 
सखीभ्योऽपि यन्न कथितं ताटशनमैरदस्यनिवेदनैः कीडति । प्रीया वाचं ददाति 
प्रियमेव सर्वदा भाषते, न तु कदाचिद्प्यन्यथा। देयं ददातिइति पाठे देयं कपूरा. 
दिकं प्रीतिदानं ददातीदयर्थः । तथानुवर्त॑त आनुकूल्येनाभ्युत्थानाघनप्रदानादिनोप- 
चरति । तथा स्वसमीपान्मट प्रति गमनावसरे मदीयकण्ासह्विवलयीकृतबाहुपाशा 
मां बहुशो निरुध्य सर्वथा गन्तव्यमिति मया निबेध्यमाना सपदि प्रत्याद्रत्ति 
तस्मिनैव च क्षणे पुनरागमनं शपथेरिदानीमेव यदि नागच्छसि तर्हिं गुरं ते 
स्वहस्तेन मारितवत्यसि ममान्यथाभावमाचरितवव्यसीत्येवमादिभिरनेकैरनतिक्रम- 

णीयैः प्रमाणवचनेः प्रणम्य मामेवं याचते । प्रार्थयत इत्यथः ॥ २॥ इदं चेति 
वक्ष्यमाणं च साधीयो दृढतरं प्रत्या्ायाः सवथा मदुक्तमसौ करिष्यतीव्येवंरूपाया 
निबन्धनं निमित्तम् । किं तदित्यत आद--श्ाकुन्तलादीनिति । अन्य- 
परैरन्यः स्वन्यतिरिक्तो जनः परस्तात्प्यगोचसे येषां तै्ुखतोऽन्योटेसेन भरर- 
ततवदवभासमनिर्वस्तुतस्तु स्वोपदेशायेव प्रवृत्तर्व चोभिः प्रस्तावितान्मया मस्मरितेन 
वा सखी जनेन प्रसजिताञ्शङ्कन्तलन्रनतान्तप्रमुखानितिदासवादाञश्रुत्वा मदुत्सद््- 

निवेशिताङ़्ी यथेष्टविनियोगादस्तवैष जनस्तदसख मरणं जीवितं वा त्वदेकायत्तमि- 
त्यात्मानं निवेदयन्तीव मदङ्कविनिपातितडरीरा चिरकालं चिन्तया कथं मया 

दकुन्तलादिवत्कतैव्यं को वात्राभ्युपाय इति विचारेण स्तिमितत्वं निधेष्टतामेति 
प्राप्रोति । इयेतत्साधीयः प्रत्याश्ानिबन्धनमित्य्थः । स॒ एष श्रकद्रयार्थ रति- 
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तदद्य माधवप्तमक्षमुत्तरमुपक्रमिष्यामः।( नेषथ्यामिभुखमवलोक्य । ) वत्से, 
इत इतः । 

( ततः प्रविशति मालती लवङ्गिका च। ) 

माटती-- (स्वगतम् । ) कहं उवहारीकिदद्धि राईइणो तददेण । 
राआराहण क्खु तादस्स गुरुओ, ण उण माख्दी । ( साक्षम् ।) हा 
ताद, तुमं वि मह णाम एव्वं ति स्वहा जिदं मोअतिण्हाए। ( खान- 
न्दम् । ) कहं महाउलप्यतूदो सो महाभाओ । सुह मणिदं पिजि- 
पहीए कुदो वा महोअहिं वजिञ पररिजादस्स उग्गमो ्ति। अवि 
णाम तं उणो वि पेकरिखस्ं । 

लबङ्किका- संहि, एसो क्खु महुरमहुरसादमज्ञरीकवटण- 

१, कथमुपहारीङरतारिम रा्ञस्तातेन । राजाराधनं खट तातस्य गुरुकम्, 

न पुनर्मालती। हा तात, त्वमपि मम नामैवमिति सर्वथा जितं भोगवृष्णया। 
कथं महाकुटप्रसूतः स महाभागः । सुद्र भणितं प्रियसख्या कुतोवाम- 

होदि वर्जयित्वा पारिजातस्योद्रम इति । अपि नाम तं पुनरपि प्रेक्षिष्ये | 

२. सखि, एष खल मधुरमघुरवाद्र मञ्जरीकवलनकेलिकलकोकिलकुलको- 
लादलाकुकितसदकारश्िखयोडीनचटकचन्चरीकनिकरव्यतिकयोदठितदल्करा- 
ठकचम्पकाधिवासमनोदये मरारजघनपरिणादहोद्हनमन्थरोरभरविसंस्थुलस्व- 

लितचरणसं चरणोपनीतस्वेद सीकरसुधाबिन्दूञ्ज्वलमुग्धमुखचन्द्र चन्दनायमा- 

नशीतलस्पशस्त्वां परिष्वजति कुसुमाकसो्यानमार्तः । तध्ियसखि, इतः 
परिक्रमावः। 

रहस्ये दूतीवशीभूतनायिकारूपवणेनसमये कथितः । यथा-“एवं प्रयुज्यमाने 
लक्षयितव्यस्तदीय आकारः । दृष्टा व्रवीति सस्ितमन्तिकं एवोपविशति ॥ 

पृच्छति भोजनरायने चाख्यानं दिशति रहसि वा मिलति । निःश्वसति जुम्भ- 
यति च स्ववित्तमस्ये ददाति किंचिद्रा। यान्तीमेष्यसि पुनरिति वदति तथा साम- 
वादिनी भवति ॥* इयादि॥२॥तदिति । माधवस्य समीप ॒एवोत्तरमुपरितनं 
कार्यजातमयोपकरमिष्यामः ॥ नेपभ्य-” इदयादि पुनः प्रेक्षिष्ये" इत्यन्तं 
गतार्थः ॥ लवङ्गिका । सखि, एष खल मधुरेण मधुरसेनद्रौणां भसं 
्कित्नानां मज्ञरीणां कवलनमेवं केटिस्तया कलोऽत्यन्तमधुरो यः कोकिल- 
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केडिकलको$ख्ल्कोराहराउच्दिसहजारसिहर्ङ्णचडर्चश्वरी अ- 

णिअरवड्अरुदलिददरूकराख्चम्पजहिवाप्तमणोहरो मराल्जहणपरि- 
णाहूव्वहणमन्थरोरुभरविसंटुलक्खल्िदिचलणसंचरुणोवणीदपेसी अर- 
सुहाबिन्दुजलमुद्धमुहचन्दचन्दणाअमाणपीअल्फपतो तुमं परिस्प- 
अदि कृषुमाउरूज्जाणमारुदो । ता सहि, इदो परिकमामो । 

( परिक्रम्य प्रविशतः । ) 

( ततः प्रविराति माधवः । ) 

माधवः--हन्त, परागता भगवती । इयं हि मम 

आविर्भवन्ती प्रथमं प्रियायाः 
सोच्छासमन्तःकरणं करोति । 

निदाघप्ततप्तरिखण्डियूनो 
वष्टः पुरस्तादचिरप्रभेव ॥ ४ ॥ 

कुलकोखाहस्तेनाकुलितात्पदहकारशिखरादुत्रासेनोड़ीनानां चटुलानां चक्ष 

रीकनिकराणां व्यतिकरेण विमर्दनोदृठितदलानामूध्वं विकसितपत्राणां करालानां 
दन्तुराणाम् । "करालो दन्तुरे तुङ्गे विशाटे विकचेऽपि च इति वचनात् । च- 
म्पकानां चाम्पेयकुसुमानामधिवासेन मनोहरः । मरालसय समद्त्तसयय । मराल 

समन्तं स्यात्? इति वचनात् । जघनपरिणाहस्य नितम्बप्राग्भागविस्तारस्योद्र. 
हनभारेण मन्थरं मन्दं तथोरुभरेण विसंस्थुलं विषमं स्खलितं यञ्च 
रणसंचरणं पादगमनं तेनोपनीतेः स्वेदशीकंररेव सुधानिन्दुभिरुज्ज्वर्ख सुग्ध- 
मुखचन्द्रस्य लदीयस्य चन्दनायमानः शीतटस्पर्शो यस्य सत्वां परिष्वजति 
कुषुमाकरोदानमारतः । तदितः परिकमावः ॥ गतश्च तत्र माधवः” इति सूचितो 

माधवः प्रविश्चति । माधवः । हन्तति हषं । परागताभिरुसरमागता । परेत्यु- 
पसर्गाऽत्राभिमुख्ययोतकः । आवि्भवन्तीति । प्रियायाः प्रथममाविभैवन्ती 
म्रकटीभवन्ती भगवती प्रियतमायाः पुनर्द्रीननेरादयासस्मरतप्रायं ममान्तःकरणं द्- 

वितागमनसूचकतया सोच्छसं सजीवं करोति । कथमिव निदाधसंतप्तस्य मयु- 
रस्य वष्टेः पुरस्तादाविभवन्ती संनिहितां ब्रृष्टिं सूचयन्ती । भचिरप्रभा विदु- 
दिवेल्युपमा । तत्र माधवसख मालतीददनाभिलपो द्वितीयाङ्कगतमालतीष्त्तान्त- 
नन्दनवरत्तान्तविच्छेदे प्रपते पुनदंशनदतुत्रेनच्छेदकारणत्वाद्विन्दुः।यथा--“अवा- 
न्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्? इति।भव्रं च तृतीयचतुर्था्काभ्यां पुनरन्यो- 
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दिष्टया ख्वङ्गिकाद्धितीया माख्त्यपि । 
आश्वयैमुत्रुदृशो वदनामडेन्दु- 

सांनिध्यतो मम मुहुजंडिमानमेत्य । 
जात्येन चन्द्रमणिनेव महीधरस्य 

संघाते द्रवमयो मनत विकारः ॥ ९ ॥ 
संप्रति रमणीयतरा मारी । 

ज्वलयति मनोवाचि मदयति हृद्यं कृताथयति चकषुः। 
परिमृदितचम्पकावहिविखपटहिताल्मैरङगैः ॥ १ ॥ 

न्यसंदकषनारमकावान्तरप्रयोजनसंघरितेकभाविकथां रानिरूपकाभ्यां निर्दिश बि. 
न्दोश्ववुथा्ै"तत्सवैथा संगमनाय यत्नः प्राणन्ययेनापि मया विधेयः” इति वक्ष्यमा- 

णस्य यत्नस्य समन्वयादुपजातम् (तदास्यताम् । रिचिदाख्येयमाल्यातुकामासिः 

इलयारभ्य “यदि तद्विषयोऽबुरागबन्धः* इदयन्तेन कामन्दकीलवद्गिकाभ्यां माधव- 
मारत्योमैदनन्यथातिश्ययवणैनेन ठक्ष्यस्य,तत उपरि शादुलबृत्तान्तनन्दनविवाह- 

निशयप्रसङ्गाभ्यामन्तरायभूताभ्यामन्तरिततयालक्ष्यस्य च परस्परानुरागस्य बी- 
जस्योद्धावनात्मकस्तत्रो द्वावयिष्यमाणविलासायद्गसमन्वितः प्रतिमुख्सधिर्निर- 
प्यते । तषक्षणं च--“लक्ष्यालक्ष्यतया बीजन्यक्तिः प्रतिमुखं भवेत्। बिन्दुः प्रय- 
त्नादुदयादङ्गन्यत्र त्रयोदश ॥* इति ॥४॥ दिष्टया लवद्गिकाद्वितीया मालत्यपि। 
आगच्छतीति रोषः । आश्चर्यमिति । इन्दीवराक्ष्या वदनमेवामलः कलङ्कसून्य 
इन्दुस्तसखय सांनिध्यतः सांनिध्याद्धेतोर्मेम मनसा स्वाभाविकनेमित्तिकदवलविर- 
हितेनापि प्रवैतसंबन्धिना जात्येन विद्युद्धजातिप्रभवेन चन्द्रकान्तमणिनेव सुहुजे- 
डिमानं जाड्यं शक्रियास्वपारवं जाच्यम्' इत्युक्तसूपं भावे जलप्रहृतिकत्वं चेत्य 
प्राप्य द्रवमयो विकारो द्रवीमावः संधाय॑ते । तदेतन्मनसो द्रवीभवनमाश्वयमि- 
त्यथः । महीधरस्य चन्द्रमणिनेत्यनेन खसय महीधरसम्यप्रतीतेरचलवद्धीरस्यापि 

मम मनो द्रवीभवतीत्याश्वयहेतुः ॥५॥ संप्रतीति। पूर्द्टवस्यपिक्षया विरहषि- 
त्रानां स्फुरीभावात्तेषामात्मविषयत्वस्य निश्वितत्वाच्च माटलयतीव रमणीया च 

वर्तेत इत्यर्थः । यत इत्यध्याहायम्। ज्वटयतीति। परि्ठदिता म्लानिसपगत। 
या. चम्पक्रावलिधाम्पेयकुसुममाख तस्या विलास इव विलासो विलसनं का- 

न्तिप्रकरषस्तेन छकितेराविकैः। अभिन्यापैरिति यावत् । अलसैः क्रियास्वनुन्भुखैर- 
मेनोभवार्ि ज्वरयति दीपयति । हृदयं मदयति दर्षपरवक्ञं करोति च्चः 

कृतार्थयति दृष्टम्यावधिदशैनेन सफलं करोतीति मन्निमित्ततया निशितां बि. 
रदावस्थामनुमवन्तीयमानन्दमदनवेदनाभ्यां ममान्तःकरणमाकुलयतीव्यर्थः । 
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माटती- पहि, इमस्ि कुञ्ञणिउज्ञे कुसुमाई अवचिणुद्य । 
मापवः- 

प्रथमप्रियावचनरश्रवस्फुर- 

त्पुखकेन संप्रति मयावटम्ब्यते | 
घनराजिनूतनपयःप्मुक्षण- 

प्षणबद्धकुजटकदम्बडम्बर्ः ॥ ७ ॥ 
खवङ्गिका-- संहि, एव्वं करेह्म । 

( पुष्पावचय नाटयतः । ) 

माधवः--अपरिमेयाश्वयमाचायकं भगवत्याः । 
मराखुती- संहि, देण इदो वि अवरस्ि अवचिणुह्य । 
कामन्दकी--( मार्ती परिष्वज्य ।) अयि; विरम विरम । 

निःप्हा जातापि । 

१, सखि, अगुष्मिन्कुञ्जनिङकुञ्ञे कुसुमान्यवचिनुवः | 

२. सखि, एवं कुर्वः | 
३. सखि, तेनेतोऽप्यपरसिन्नवचिनुवः | 

कारकदीपकारकारः ॥ ६ ॥ मारती । सखि, अगुष्मिन्कुञ्जनिकुज्ञे वामनतय। 
स्वहस्तापचेयकुषुमे लतागुत्मे ऊुष॒मान्यपचिनुवः ॥ माधवबः-प्रथम्रति । 

सधरुतपूवप्रियावचनश्रवणेन स्फुरन्पुलको रोमोद्रमो यख तेन मया संप्रति मेष- 
पद्भिनवजलबिन्दुसंसेचनेन य उत्पन्नः क्षणो दर्धस्तेन बद्धानि कुड्मलानि येन तख 
कदम्बतरोडम्बरो ऽवस्थाविरोषो ऽवलम्ग्यते । अनुकरियत इयर्थः । अत्र प्रती- 
यमानसंमोगाभिलापानुगुण्याततद्रचनश्रवणकातुकेन च तदन्तोपस्पणादिच्टाया ग- 

म्यमानत्वाद्वि्मसो नाम प्रतिमुखसंधेरङ्गम् । यथा---समीदहा रतिभोगथ विलासः 

परिकीतितः' इति ॥ ७ ॥ ठछवद्भिका । सखि, एवं कुवः ॥ माधवः । अपरि - 
मेयान्यपरिच्छेयान्याश्वयाणि यत्र॒ तद्ाचा्यकं कामतन्नोपदैयकेशलं भग- 
वत्याः । यत्प्रसादादिदानीमिहकाकिनीं कुसमावचयसं्रमन्त्रमानांयुकतया स्फुर 
विभाव्यमानसवौवयवसौन्दयंशाटिनीं प्रियतमां योऽदमन्तर्हित एव निःशङ्कमवलो- 
कयन्नमरतसरसि निम्न इव भवामीत्यर्थः । अनेन पूवं दृष्टायाः पश्वादन्तरित- 

दशनाया मालत्याः पुनरनुसरणत्परिसर्पो नामा्रमुक्तम्। यथा--"परिसपेस्तु वी- 
जस्य दटनशनुसर्पणम्” इति ॥ माटती । सखि, तनेतोऽप्यपरस्मिन्नवचिनुवः। 
अन्यसिमिन्प्रदेरो॥अथ कामन्दकी प्रच्छन्तस्थापितमाधवसमीपं मालतीमुपायेनानीय 

ततोऽन्यत्र जिगमिपरन्ती तां निरुभ्य तत्रैव स्थापयितुमाद-कामन्दकी- 
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स्वख्यति वचनं ते संश्रयत्यङ्गमङ्धं 
जनयति मुखचन्द्रोद्धाभिनः स्वेदनिन्दून् । 

मुकुख्यति च नेत्रे सवैथा चुश्र॒ खेद- 
स्त्वयि विपति तुर्यं वहठभारोकनेन ॥ ८ ॥ 

अयीति । निःसदा पयटनासमथौ जाता । कुत इत्यत आद-स्खटय- 
तीति। हे सश्र । खभ्रुशब्दस्योवद्स्थानत्वेन नदीसं्ञाप्रतिषेधाद्पि “अम्बार्धनयो- 
हस्वः” इति हस्वाप्राप्तावपि "विमानना सुश्रु कुतः पितुग्रहे इत्यादि महाकवि. 
प्रयोगद्चनात्साधुत्वं स॒श्रशब्दस्य ज्ञेयम् । खेदः पुष्पापचयजनितश्रमः । 'मनः- 

शरीरयोः सेदः क्रियातिशयतः श्रमः इति वचनात् । त्वयि वहठभालोक- 
नैन वह्भकर्मकेण गाढामिलाषायाः कामिन्या अवलोकनेन सर्वथा सर्वेणापि 
म्रकारेण तुल्यं यथा स्यात्तथा विलसति । वह्टभममवलोकयन्त्या येऽनुभावास्ते श्रम- 

वश्ञात्व्यपि टद्यन्त इति नर्मग्भाक्तिः । अथ च लतान्तरितवहभकतरैकालो- 
कनेन त्वद्रोचरेण तुच्यमेककालतयेकालम्बनतया च सह वतत इत्यपि प्रतीतिः 

किच वह्टमक्तकावलोकनजनिता एवतेऽनुभावा न श्रमप्रमवाः, तेन विलोक- 
न्तं वछठममजानानाया अपि ते तत्कटाक्षसंस्पशमात्रेण चन्द्रकान्तस्येव चन्द्रकर- 

संपकैमात्रेणेवंविधो विकार इत्यहो ते गाढानुरागित्वमिति प्रतिपायां मालतीं 

म्रत्यपहवःतिशयोक्तिध्वनिः । एवमियं रक्षिजनसदघरक्षिताप्युपायेन मयेव पुन्व- 
हभालोकनगो चरतां नीता, न तु भवव्येति लवङ्गिका प्रति ध्वनिः । तदालो- 
कनमामममियमानीता । तद्विखम्भमवलोक्येति तटस्थं माधवं प्रस्यास्त्वनुरागेण 
त्वया विलखोक्यमानायास्त्वामत्र संनिहितमजाननाया अप्येते विक्रारा इदयहो ते 

युवतिजनहदयाकर्षणप्रावीण्यमिति तमेव प्रतिग्यज्यत इति वहुधा व्यद्गयस्योद्धा- 
वयितुं प्रतिश्ोकं प्रतिपदं च शक्यत्वेऽपि विस्तरभयादस्माभिरुपे्षितम् । कथं 
तुल्यतेदपेक्षायां श्रमग्रियदशेनयोः कायै साम्यमाह--ते वचनं स्खलयत्ति गद्रदं 

करोति । भ्रमादपि स्खलितवाग्भवति । प्रियतमदशेनादपि गद्रदाद्यः साप्विक- 
भावो भवति । यथा--म प्रमोद्व्रीडादेवाक्रस्तम्भो गद्रदं विदुः" इति ॥ अङ्गम 
ग्रत्यवयवं संश्रयति । सर्वेष्ववयवेष्वभिग्याप्नो वतत इत्यथैः । वछभालोकनप्क्षे 
तु अदं कते । अङ्गमवयवान्तरे कमेभूतं श्रमवरात्संश्रयति । ्रमास्यः साति- 
कभाव उक्तः । तछटक्षणं तूक्तम् । असिमन्पाठे वहभालोकनेन तुल्यमिति सदो- 
क्िनिवीहके वछभालोकनस्य कर्तृत्वेन प्रक्रान्तस्य परियागेन कर््रन्तरस्वरीकारात्। 

न च व्यङ्गयत्वादस्याथस्यायमदोष इति वाच्यम्। तुल्यमिति सहार्थतुल्यशब्दबला- 

दुभयोरपि वाच्यत्वेन व्यङ्गधत्वाभावात् । वहभठोकनजनितानुभावाभिग्यक्तो हि 
मा० ८ 
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( मालती लजां नाटयति । ) 

लवङ्गिका-- महणं भअवदीए आणत्तं | 
माधवः- हृदयंगमः परिहापः । 
कामन्दकी-तदास्यताम् । किचिदाल्येयमास्यातुकामासिि । 

( सवां उपविशन्ति । ) 

कापन्दकी--( माच्त्याश्चबुकमुन्नमथ्य । } श्रुणु चित्रमिदं युभगे । 

माटती-अवरहिदलि । 
कामन्दकी--अस्ति तावदेकदा प्रसङ्गतः कथित एव मया 

माधवामिधानः कुमारःयस्त्वमिव मामकीयस्य मनसो द्वितीयं बन्धनम्। 

१, सोभनं मगवत्यान्तसतम् | 

२, अवहितासिमि । 

आङ्गाये व्यह्यः ।न तु व्टभाटोकनव्यापारः । तस्मात् 'संसयति" इति पाटः प्रेयान्। 

जटमङ्ग घंसयति तस्तं करोति । अद्रसादोऽनेनोक्तः। स चोभयत्र साधारण ए । 
मुखचन्द्र उद्धासनशीटान्स्वेदकणात्रनयति । अनेन स्वेदो द्वयोरपि साधारणो द- 
दितः।यथाह--'वपुजंलोद्रमः स्वेदो रतिघरभध्रमादिभिः' इति । नेत्रे च मुकुख्यति । 

यद्ाट--निश्वासस्वेः सीत्ाराः संकोचो मुखनेत्नयोः। एते श्रमस्यानुभावाः'इति । 

पक्षान्तरे च युखपारवदयातेत्रसंमीटनं स्तम्भाद्यं सात्विकमावं व्यनक्ति।सदोक्ति- 

दीपकयोः संकरः ॥ ८ ॥ छवङ्किका। रोभनं मगवलयाज्ञप्तम् । माधवः । परि. 
हासो नमवचनम् । अनेन नर्मा्यमद्रमुक्तम् । यथा--परिहासवचो न्म इति। 
कामन्दकी-तदास्यतामित्यादि । किंचिदाल्येयमल्पमेव वक्तव्यम्॥ चुवुकं 
वद्नाभरोभागं लजावनतमुत्रमस्य।जहेति रोषः द ण्वित्यादि।रतिरहस्यवचनप्र- 

तीकोपादानं कामन्दक्या वक्ष्यमाणस्य नायकविरहातिशयस्य दृत्रीव्यापारतया शा- 

छ्रसिद्धतां सूचयिवुम्। यदाह--“उत्पाय सौमनस्यं त्रूयाल्छुमने -रणुष्व यचित्रम्। 

चित्रं किमयं व्यतिक्रमं युवा कुमुमघुकृमारः ॥ रष्टिमुजद्गीदष्टस्तव सखि संदेह- 
मारूढः । श्वसिति स्वियति मुह्यति संनापोऽप्यस्य कोऽपि दुवौरः ॥ त्वन्मुखच- 
नद्रमुधारसमग्राप्य प्राणिता नासं । स्वप्रेऽपि तस्य नेदकदापि सुभगे विकारोऽभू- 
त् ॥ › इति । सुभगे इति संबोधनं त्वदीयसौभाग्यमीददां येनैकाकी पित्रोरेक- 
पुत्रो माधवः कुलालम्बनं श्रवणमात्रदिवात्राग्य वतत इदयादि स्फुटम् ॥ 
माटती । अवहितास्मि ॥ कामन्दकी । प्रसक्गतोऽस्वस्थशरीरो माधव 
इयवलोकितोक्तिप्रसङ्गात् । मनसो बन्धनम् । बध्रत्यन्यत्र गमनं निरुद्ध 
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खवङ्गिका-सुमरामो । 
कामन्दकी-स खलु मदनोद्यानयात्रादिवपतात्प्रथति दु- 

मैनायमानः परवानिव शरीरोपतापेन । तथा हि । 
यदिन्दावानन्दं प्रणयिनि जने वान भजत 

व्यनक्त्यन्तस्तापं तदयमतिधीरोऽपि विषमम् । 

परियङ्दयामाङ्गप्रकृतिरपि चापाण्डुमधुरं 
वपुः क्षामं क्षामं वहति रमणीयश्च मवति ॥ ९ ॥ 

लवङ्गिका- दं वि तस्मि अवरे मअवदवि तुषराअन्तीए 
अवलोइदाए उदीरिअं आपि । जह अस्सद्धमरीरे माहवो त्ति । 

कामन्दकी--यावद्हमश्रुणवं मारत्येवासय मन्मथोन्मादहैतु- 
रिति } ममापि म एव निश्चयः | कुतः । 

१, स्मरामः 
२, एतदपि तस्मिन्नवसरे भगवतीं त्वरयन्यावलोकितयोदीरितमासीत् । 

यथास्वस्थशरीरो माघव इति । 

त्वेकायत्तं करोतीति वन्धनं विश्रान्तिस्थानम् । ्रेमभाजनमिव्यथः। छवङ्किका । 
सरामः ॥ कामन्द की-स इति । दुर्मनायमानो दुःखितमनस्क इवाचरन् । 
परवानिति परवशः ।मदनोयानयात्रेव्यनेन प्राथमिकान्योन्यदरनपरतीतेशक्चुः प्रीति. 
रक्ता । दुर्मेनायमान इति चित्तासङ्गः । त्वामुदिश्यासौो मदनेन तास्ता दशाः 
प्रापित इति निवेदयितुमवस्थान्तराण्यप्याह--यदिन्दाविति । इन्दावभ्रुतमय- 
दारीरे सकललो काह्मदके प्रणयिनि निरतिशयप्रेमभाजने जने वा यद्यमानन्दं 
निश्रेतिविशेषं न भजते ततोऽयमतिधीरोऽपि पेयैवानपि विषममतिदुःसदमन्तस्तापं 

व्यनक्ति योतयति । अरतिसंतापाल्यमवस्थाद्रयमनेनोक्तम् । तथा प्रियङ्घुः फ- 
लिनीलता तद्रच्छथामाद्गप्रकृतिः स्वाभाविकी देहकान्तियखय स तादृशोऽपि 

चपाण्डु विरहजनितपाण्डिमवत्तथापि मधुरं माधघुयेगुणवत् । सवेवम्थामु 
चेष्टानां माधुय सखदुकारिताइति माधुर्यलक्षणम् । क्षामं क्षाममत्यन्तकृसीभूतं वपु- 

वहति । न चाय ग्याधिनिमित्तः काद्य॑पाण्डुतादिरित्याह-रमणीयः कान्तिमा- 
त्रावरेषेण मनोहराकारश्च भवति । कारय नामावस्थोक्ता । अनुमानविरोधयोः 
संषष्िः ॥ ९ ॥ ठङ्किका । एतदपि तस्मिन्नवसरे भगवतीं त्रयन्त्यावलो- 
कितया निवेदितमासीत् । यथास्त्रस्थशषरीरो माधव इति ॥ कामन्दकी-याव- 
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अनुभवं वदनेन्दुरूपागम- 

नियतमेष यदस्य महात्मनः 
्ुभितमुत्कलिकातरट मनः 

पय इव स्तिमितस्य महोदधेः ॥ १० ॥ 

माधवः- अहो उपन्याप्र्द्धिः । अहये मम च महत्वारोषणे 

यत्नः । अथवा | 

राखे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः 
प्रागलम्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । 

काछानुरोधः प्रतिभानवत्व- 
मेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु ॥ ११॥ 

दिति । मन्मथक्ृतोन्माद उन्मथनं कणीकर्णिकया श्रुलाहमप्येतदेवं॑नि- 
रचेषम् । अन्यथा तद्वैयैचलनायोगादिति मावः । अनुभवमिति । एष 
इति मालतीमुखं चुवुक्रदेशे ग्रहीत्वा निर्दिशति । वदनेन्दुरस्य प्रकृतत्वेन बुद्धि 

स्थस्य ठतान्तरितया च पुरोवतिनां माधवस्यानुभवं समुपागमदृशैनविषयत। 
्राप्तः। नियतं निधितं सवंधास्यवंविधविषमद्शाविपाकदेतुभूतं त्वदाननेन्दुदरैन 
जातमिति साध्यते। यतो महान्मनोऽतिगम्भीराशयस्य सितिमितस्य निसरङ्ख 
महोदधेः पय इवोत्कलिकातरलमुत्कण्ठया कष्टो तरलं सतछुभितमपहतधर्य- 
मुद्रेखं च संजातम् । यथा पयोनिेः पुर इन्दुदशैनादेव श्चभ्यति न तृष्णीमेवं माध- 

वमनःक्षोभेऽपि त्वन्मुखेन्दददीनमेव निमित्तमिति कायोन्कारणमनुमीयत इदयथैः। 

र्पकोपमाभ्यामङ्गािभावेन संकीभैमनुमानमठकारः ॥ १० ॥ माधवः-- अहो 
इति । उपन्यासस्य प्रतिपादनग्रकारस्य द्धिः पूर्वापरविरोधादिदोपराहिलयम् । 
महत्वस्यारोपणे मय्यवियमानस्यापि समुद्रसाम्यसंपादनेनाध्यारोपे यलञ। निबन्धनम् 

अथवा नैतादसानामिदमाशर्यम्। कुत इयत आह- शाख इति । सन्ने प्रति- 
छा शट्ूद्युकररहितसम्यग्न्नानकूपा परिनिषटितिः।सदहजः स्वाभाविको बोधो ऽनभ्यस्ते- 
ष्वपि सृक्ष्मप्रमेयरहयेषु स्वारसिकग्रसरणशालिनी प्रज्ञा ।प्रागटभ्यं प्रीदोक्तिवैचक्ष- 
ण्यम्। (निःसाध्वसत्वं प्रागटभ्यं ्रयोगेष्वपि सवंतः'इत्युक्तरूपं व तथाभ्यस्ताः प्रय- 
न्नसपाया गुणाः प्रसादमाध्रुयौदयो यस्याः सा वाणी । कालानुरोधो वचनावसरनि- 

रक्षणम् । प्रतिमानवत्वं तादात्मिकनवनवोषेखश्चाटिप्रतिभानवत्वमित्यते गणाः क्रि- 

या साधयितुमिष्टाम कामदुघा मनोरथपूरकाः । तेनेतद्भणगरिष्टाया भगवलया 
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कामन्दकी-- यतस्तेन नीवितादुद्धिजमानेन दुष्करमपि न रि 
चिन्न क्रियते । तथा हि । 

धत्ते चशुयुकुटिनि रणत्कोकिटे बाटचूते 
मार्गे गात्रं क्षिपति बकुखामोदगरमस्य वायोः । 

द्वप्रम्णा सरसतििनीपत्रमा्रोत्तरीय- 
स्ताम्यन्मूतिः श्रयति बहुशो स्त्ये चन्द्रपादान्॥ {२॥ 

माठती--( स्वगतम् ।) एव्वं दुक्करं करेदि सो । 
कामन्दकी- तदेवं प्रकृया युकुमारः कुमारः कदाचिदप्य- 

न्यतरापरिटिषटपूर्स्तपस्वी । यतः शकयमनेन मरणमप्यनुमवितुम् । 

१. एवं दुष्करं करोति सः | 

उपन्यासञयब्यादिके क्रिमाशधयेमिदयर्थः॥११॥ कामन्द की-- यत इति, जी- 

वितादुद्रिजमानेन त्वया विना जीवनमशक्यमिति तत्रोद्रेगवता विरहिजनस्य दु- 
ष्कृरमपि न कंचिन्न क्रियत इति । क्रंतु सर्वमपि जीवितद्रषिणा तेन ज्रियत 

एतेय्थः । तदेवाह-तथा हि । धत्त इति । मुकुलिनि कोरक्रिते कोरकाणा- 
मेव तीक्ष्ाप्रस्मरसायकत्वेन मन्मथरारधीभूते । रणत्क करि इलयनेन कंदर्पसेन्य- 
कलकलायमानपिककुलालापवाचालतया यावच्छब्दः श्रुयते तावत्संनि हि तप्रदेश- 
गमनमप्यशक्यं करित दशेनमिल्युक्तम् । तस्मिन्वालतया मनोहरे सहकारे उक्ष- 

विरोषे टष्िविषस्पे इव चक्षुभरत्ते। भवितव्यं भवतिति दृष्टि निपातयतीलय्थः। किं 

च केसरकुसुमपरिमलमिटलितस्य वायोश्वन्दनाचलमन्दसमीरणस्य मार्गे समरसमय- 

समापतन्नाराचधारासंपातसनिहितशात्नवावस्थितप्रदेश इव गात्रं क्षिपति । किम- 

नेन दुःखानुभवनिदेयरारीरेणेति सङृत्संपरामरद्यत इति । तथा तापप्रशमनाथे 

परिजनस्थापिताद्रंकमलिनीपत्रमात्तप्रावरणः। ताम्यन्ती ग्लानिमुपयान्ती मूति्य- 
स्यासो। केनापि रिरिरोपचारेणानिर्वापणीयोऽयं तापस्तदय दवदहनज्वाखसं- 
केरा एव निवौपणोषधम् “उष्णयुष्णन शाम्यति? इति न्यायादिलेवं ्चटिति शरीर- 
त्यागसाधकतमत्वेन तत्कालापेक्षिते दवे प्रेम्णा पक्षपातेन विरहिजननदावानल- 

ज्वालायमानांधन्द्रपादान्मरत्यवे तत्क्षणप्राणनिर्मेमनाय प्रयति । तदेवमनवेक्षितजी- 
वनोऽयमतिदुष्करं कुर्वन्नपि साहसं त्वामेव सकलविषानलादिसंस्तम्भनौषधीमन- 
वरतमन्तःकरणे धारयन्नमङ्गलशङ्काभाजनं भवतीत्यर्थः । अत्रैकस्मिन््रत्युलक्षणे 
कायं कुखुमितबारसहकारद्शंनादिकरियाणां बहीनां साधनत्वेन समुचितत्वा- 
त्समु्चयाटंकारः । यदाद--श्युणक्रियायौगपयं समुच्चयः" इति ॥ १२ ॥ मा 
ती । एवं दुष्करं करोति सः ॥ कामन्दकी । तदे वमुक्त प्रकारेण मरणमध्यनेन 
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मारती-- सहि, अत्तणो काल्णादो मचरोआछकारभूदस्स 
तस्स किं वि आर्तकमाणा भूदाविड्ा विज ण आणामि किं पडि- 
वजदि त्ति । 

पाधवः- दिष्टया, अनुकम्पितोऽस्मि भगवत्या । 
लवङ्गिका भअवदी एव्व॑वादिणि त्ति आचक्विअदि । 

अद्याण वि मट्टिदारिओआ भवणाप्षण्णरञ््ामुहमुहुत्तमण्डणस्म तस्म एव्व 
बहुसो अणुहददंप्णा मविअ रविअरापिखिद्मुद्धकमङिनीकन्दस- 
न्द्रावअवसोहाविभाविआणङ्खवेभणावईअररमणिन्ा वि परिअणं 
दृणेदि । णाहिणन्द्र् कलाकी खाओ । केवलं मिटाअन्तकन्तहत्थप- 

१. सखि, आत्मनः कारणान्मत्यलोकालंकारभूतस्य तस किमप्याश- 
ङ्माना भूताविष्टेव न जानामि किं प्रतिपत्स्यत इति। 

२. भगवयेववादिनीलयाख्यायते । अस्माकमपि भतृदारिका भवनास- 
नरध्यायुलयुहूर्वमण्डरडसय तस्येव ब्रहुशोऽनुमूतद दीना भूत्वा रविकराशि- 
रमुग्धकमटिनीकन्द सुन्दरावयवशोभाविभावितान ज्गवेदनाव्यतिकररमणीयापि 
परिजनं दूनयति । नाभिनन्दति कलाक्रीडाः । केवलं म्लायमानकान्तहस्तप्य- 

रक्यमनुभवितुं यतोऽयं प्रकृत्या सुकुमार उत्तमसाकुमार्यसाटी । तयथा--"सोकु- 
मायं त्रिधा भिन्नं प्रष्रमध्याधमक्रमान्। प्रपुनपद्रवस्पशासदं यत्स्यात्तदुत्तमम् ॥ 
इति । अनुभूतपूरवत्वाद्विकारस्य दुःसहत्वमुक्तं कदाचिदिति । तपस््यनुकम्पनीयः। 
यद्रा त्वत्समागमायव महते पुस्पाथाय लद्विरटव्यथानुभवलक्षणं ख॒दुष्करं तपश्चर 

तीति तपखी ! कुमार इति प्रागकरतदारपरिग्रहुत्वं पित्रोः कुशचित्वं च व्यज्यते ॥ 
मारखती । सखि, आःमनः कारणान्मत्वलोकालठंकारभूतस्य तस्य किमप्याशङ्कमाना 

भूताविषेवन जानामि किं प्रतिपत्स्यत इति । क्रिमपीति मरणं निरदिराति । भगवतीव- 
चनस्य किमुत्तरं देयमिदहं न ज।नामि(्वमेव यथोचितं मदवस्थानिधदनादिकसुत्तरं 

देहीप्याशयः॥ माधवः-- दि प्रयेति। भाग्यवशदेव मदवस्थां प्रकटयन्त्या भग 
वद्यानुकम्पितोऽस्मि। यद्रा जनारितिकमपि लतामात्रान्तरितत्वादनितिकस्थन मा- 
धवेन श्रुतं वाक्यमिति तद्र चनाकणैनदर्षवशादियमुक्तिः॥ लवङ्गिका । भगव- 
त्यवंवादिनीत्याद्यायते। अस्माकमपि भतृदारिका भवनासन्नरथ्यामुखवृह्तैमण्ड- 

नस्य तस्यव बहुशो ऽनुभूतदरेना भूत्वा । चश्चुःप्रीतिरनेनोक्ता । रविकराश्नि्ट- 
मुग्धकमटिनीकन्दयुन्दरावयवशोभाविभावितानङ्वेदनाय्यतिकररमणीयापि परि- 
जनं दूनयति । अद्गग्लानिः पाण्डिमा च कथितः । नाभिनन्दति कलकरीडः । 
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हत्थगण्डमण्डला दिअहो गमेह् । अवि अ विअसिदारविन्दमअरन्द्- 

स्सन्दय॒न्दरेण दरदलिअकुन्द्माअन्दमहुनिन्दुसंदोहवाहिणा म- 
णुजाणवेरन्तमारूएण उत्तम्मिअदि । अण्णं अ नदो प्पहुदि तस्मि 

दिअहे गिअमहूसवन्भुद्अदंपणत्थं पडिवण्णरूवस् कामकाणणार- 
कारिणो भअवदो मम्महस्म विअ तस्स माहवस्स विविहविन्भमाणु 

राआणुबन्धमहग्धीकिद्जोन्वणारम्मं अण्णोण्णदिदटिविणिवाअवश्चणा- 
वप्तरजुषरिदचित्ततुवरन्तकोयहटुहसिअपद्धप्तत्थम्भमन्थरावअवपडि- 
टगगतेदपुलअकम्पाणन्दिजप्रहीअणं प्रस्परावरोअनघुहं समाप्तादि- 
अं । तदो प्पहुदि सविपेसदूपहाआप्विअम्भणुदामदारुणं दप्तापरि- 

"~~ 

तगण्डमण्डला द्विवसान्गमयति । अपि च ^ 'सितारविन्दमकरन्द् विष्य 

न्दसुन्दरेण द्रदटितकरुन्दमाकन्दमधुविन्दुसंदोहवाहिना भवनोयानपर्यन्तमा- 

रुतेनोत्ताम्यति । अन्यच यतः प्रति तरिमन्दिवसे निजमदोत्सवाभ्युदयद- 

सनाथं प्रतिपन्नरूपस्य कामकाननालंकारिणो भगवतो मन्मथस्येव तस्य 

माधवस्य विविधविभ्रमानुरागानुबन्धमटू्धाङ्कितयौवनारम्भमन्योन्दषिविनि- 

पातवञ्चनावस्ररञ्वरितचित्तव्वरकोतूद टोष्टसितसाध्वससतम्भमन्थरावयवप्रति- 

लग्रखेद पुककम्पानन्दितसखीजनं परस्परावलटोकनसुखं समासादितम् । 
ततः प्रथ्ति सविशेषदुःसहायासविजम्भगोदरामदारुणं दशापरिणाममनुभवन्ती 

नृत्तगीतादयः कलाः । अरतिरुक्ता । केवलं म्लायमानकान्तटस्तपयस्तगण्डम्- 
ण्डला दिवसान्गमयत्ति । चिन्ता सूचिता । अपिच विकतितारविन्दमकरन्द्वि- 

ष्यन्दसुन्दरेण द्रदठितकुन्दमाकन्दमधुबिन्दुसंरोहवादिना भवनोयानपयन्तमा- 

रुतेनोत्ताम्यति । उद्टीपनविभावनाजनितवेद्नातिशयोक्तिः । अन्यच्च यतः प्र्टति 
तस्मिन्दिवसे निजमदोत्सवाभ्युदयद्रौनाये प्रतिपन्नरूपसय खीकृतशरीरस्य भग- 
वतो मदनस्येव कामकाननालकारिगस्तस्य माधवस्य विविधेर्विभ्रमेविलसेर- 
युरागादुबन्धेन समुचितग्रियजनगोचराभिलाषप्रकर्षण च महर्घीङितोऽतिश्छघ- 
नीयः। संपादनीय इति यावत् । योवनारम्भो यस्य तत्तथा । अन्योन्यटश्िविनिपात- 

वश्चनावसरे ज्वरितं सेदितं यचित्तं तसिस््वरमाणेन कोतूदटेनोट्टसितेषु साध्वस- 
जनितात्स्तम्भान्मन्थरेषु चेष्टाविहीनेष्ववयवेषु प्रतिलम्राः स्वेदपुलककम्पाः साचि. 
कभावास्तैरानन्दितसखीजनं परस्परावलोकनससं समासादितं मालत्या । ततः 
प्रभृति सबिरोषदुःसहायासविनुम्भणोदामदारुणे दश्चापरिणाममनुभवन्ती सुद्रते- 
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णामं अणुहोन्ती मुहुत्तपपत्तपुण्णचन्दोद्आ विअ बाकमरिणी 
परिमिराअदि । तह वि मुहुत्तमेत्तहिअअविणिहिदणिम्माअन्तव- 
छहम्माजमा गिठ्मरसरिटाप्तारसिच्माणा विअ मेदिणी सीञलञ- 
दि त्ति जाणामि । जेण पप्फुरिदरदणच्छदुजटन्तदन्तमोत्तिअपन्ति- 
कन्तिप्तविेपपोहिअ णिरन्तरुहपिभपुरजपदल्यलकपोल्योटन्तपत- 
तदाणन्दबाहत्यवजं ईप्तविप्मणिप्पन्दमन्धरतारुत्ताणमपिणमुउल- 
अन्तणेत्तणीटुप्पं अविरटुब्मण्णपेजनलवरिन्दुखुन्दरणिडल्चन्दटेहा- 
मणोहरं मुद्धमुहपुण्डरीजं उव्वहन्ती तिअड्प्तहअरीचित्तपंमइदको- 
मारमावा होई । किं अ, उदाममिमऊदणिउरुम्बचुम्बिभपरत्त- 
णिस्मन्दचन्दमणिहारधारिणी पडरकप्पूरमपिपेप्िपिरचन्दणरम- 

महू तसंप्राप्तपूणं चन्द्रोदमेव बाककमलिनी परिम्ठायति । तथापि मुहूतंमात्र- 
हदयविनिहितनिर्मीवमाणवहटटभसमागमा निभरसटिलासारसिच्यमानेव मे- 

दिनी शीतलायत इति जानामि | मेन प्रस्फुरितरदनच्छदोज्वलदन्तमोक्तिक- 
पङ्किकान्तिसविरेषरशोभितं निरन्तरोष्टसितपुखकपक््मल्कपोलघरण मानसंतता- 

नन्द वाप्पस्तत्रकमीपद्धिपमनिष्पन्द मन्थरतायोत्तानमसणमुकुलायमाननेत्रनीटो- 
त्पलमविरलोद्धिनस्वेदजटविन्दुमुन्दरनिरिटचन्द्रटेखामनोहरं मुग्धमुखपुण्ड- 

रीकमुद्रहन्ती विदग्धसद चरीचित्तसंदयितकोमारभावा भव्रति । कि च, उ- 

सं प्राप्तपूणचन्द्रोदयेव वालकमटिनी परिम्लायति।तथापि मुहूर्तमात्रहदयविनिहित- 

निर्मीयमाणवमसमागमा निभरसटिलासारसिच्यमानेव मदिनी शीतलायत इति 

जानामि । येन प्रस्फुरिनरदनच्छदोज्ज्वलदन्तमाक्तिकपद्धिकान्तिसविरोषरोभिते 

निरन्तरोषटसितुलकपक््मलकपोलघूणेमानसंततानन्द्वाप्पस्तबकम् । "वाहधेवम्' 
इति पाटे धेवो चिन्दुः । ईपद्विपमनिप्पन्दमन्थरतारोत्तानममणमुकुलायमान. 

नेत्रनीलोत्पलमविरलोद्धिन्नस्वैद नलविन्दुमुन्द्रनिटिकचन्द्ररेखामनोहरम् । नि. 
रलो ललाटः । सुग्धमुखपुण्डरीकमुद्रटन्ती विदग्धसदचरीचित्तसंरायितकौमार- 
भावा मवति । येन कारणेन दन्तच्छदस्फुरणरोमाश्वानन्दवाष्पटगिविकारविशेषः 

स्वेदप्रश्ठतिभिः संभोगचिदर्विदग्धससीनां चित्ते संशयविपयीकृतः कुमारीभावो 
यस्याः साक्थमियं कुमायपि विदग्धनायकोपभुक्तेव संभोगचिहालंकृ तेयेवं संदिद्य- 
माना भवति, तेन कारणेन हृदयनिहितवहभनि्माणसंभोगसीदिव्यनि्वापितेयमिति 
जानामीति योज्यम् । एतत्यव॑मस्माभिः नीवीवन्ध-' इयादावेव व्या्यातमिति 



तृतीयोऽङ्कः । ९३ 

चछडापारणिअरदन्तुरिदबाकदलीपत्तस्अणा पादस्रंवाहणादिवावा- 
रतुवरन्तसहअरीपरत्थविरइदोवणीदकमटिणीदटनल्दताल्उन्ता उ- 
ण्णिदा एव्व रअणी गमेह् । कहं वि उवलद्भणिदाुहा पक्खालि- 
दपादपहवुव्वमन्तपिण्डालत्तअरपता थरथरायन्तपीवरोरमूटपाप्तवि- 
पव।(दिअणीविवन्धणा उक्ुन्भन्तहिअअन्तरुत्तरङ्गणिस्सासविपमउ- 
ससप्न्तपुटकपल्यटपओधरो वरिषिकिखत्तवेवन्तमुअङ्दाविदरणवबन्धणा 
त्ति पडिबोधवेाविप्रजिजपङ्गदिद्िविणिवाअविण्णाणदुण्णप्तजणि- 
जपंनादमोहमीटन्तलोअणा सप्तममस्ही अणपञअत्तपडिवण्णमुच्छावि- 

दामशरिमयूखनिकु खम्बचुभ्वितप्रतरत्तनिष्यन्द् चन्द्रमणिदहारधारिकिी प्रचुरकषु- 

रसविशेपशिशिरचन्दनरसच्छटासारनिकरदन्तुरितव्रालकद टीपत्नशयना पादसं- 
वाहूनादिव्यापारस्वरमाणसहचरीसाथविरचितोपनीतकमलिनीद टजलद्रंताल- 

वृन्तोनिद्रैव रजनीर्गमयति । कथमप्युपलन्धनिद्रासुखा प्रक्षाटितपादपलवोद- 
मसिण्डालक्तकरसा थरथरायमानपीवरोरमूलपाश्वविसंवादितनीवीवन्धनोसु- 

म्यमानदृदयान्तरोत्तरङ्गनिःश्व[सविपमोच्छरसत्पुलकपक्ष्मलपयोधरोपरिविक्षि- 
पसवेपमानभुजलतावेष्टनबन्धना  शरिति प्रतिबोधवेलाविसर्जितापाङ्ग- 

ष्टिविनिपातविक्ञानघ्ून्यशयनीयसंजातमोहमीटलघ्छोचना ससंभरमसखीजनप्र- 

यलप्रतिपन्नमूछाविच्छेदसमयसंगक्ितदीषनिःश्ासजनितजीविताशा कंकत- 
----~---- ~~~ --~~-~~- ~~~ - --- ----- ---~------~--~ "~~~ ~ ~-----~-~--- ---- ~ ----~--~--~- ~~~ 

नेह प्रतन्यते। कि च, उदामशरिमयूखनिकुरुम्बचुम्बितप्रवृत्तनिष्यन्द् चन्द्रमणिहा- 
रधारिणी प्रचुरकपूरसविरोषरिरिरचन्दनरसच्छटासारनिकरदन्तुरितबाटकदली- 
` पत्रशयना पादरसंवाहनादिव्यापारत्वरमाणसह चरीसार्थविरचितोपनीत कमलिनीद- 
। खजल्रं तालब्रन्तं यस्याः सा । उन्निद्रेव रजनीगैमयति । जागरावस्था दरिता । 
¦ कथमप्युपलम्धनिद्रा च निद्रेव सुखं खप्रे प्रियतमसमागमेपधायकत्वात्तदे- 

¦ वाह् । प्रक्षाठिताभ्यामविरलस्मेदजलक्षालिताभ्यां पाद्पल्वाभ्यासुद्रमन्रद्रान्तः पि- 

 ण्डालक्तकरसो यया सा । थरथरायन्तेति देरीयपदं कम्पवाचकम् । कम्पमान- 
पीवरोरुमूलपाश्राद्धिसवादितं विगलितं नीवीबन्धनं यस्याः सा । उनल्छ्चुभ्यमानह्- 
दयान्तरोत्तरङ्गनिःश्रासेविंषममनेकप्रकारमुच्छरुसन्तौ पुलकपक््मलो सरोमश्नौ पयो- 
धरा तयोहपरि विक्षिप्तवेपमानभुजलतावेष्टनबन्धना।स्वेदवेषधुनीवीखंसननिःश्वास- 
रोमाच्रभुजटतावल्यवेष्टनेः स्वप्रसमागमे प्रियतमग।ढालिङ्गनसोत्यमनयानुभूतमि- 
लयथः । प्षरिति प्रतिबोधवेलाविसर्जितापाङ्गदष्टिविनिपातेन विज्ञानशुल्यं तादश- 

बाहुपाशान्तमैतकण्डावरम्बितनायकविरहितं यच्छयनीयं तेन संजातो यो मोह- 
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च्छेअप्तमअपंगल्दीहणीपानणिदजीविदासा किकादव्वदामूदं 
पढमं पत्थिअणिअजीविदविपाणं दुव्वारदेव्वदुव्विरसिदोवालम्भमेत्त- 
वावारं सहीअणं केह । ता पेक्खदु भअवदी । इमेसु दाव ॒छव- 
ण्णभूृदरणिम्माणपरिपेपखेयु अङ्गु दारुणविअम्मिअस्स किञ- 
चिरं कुमखावसाणदा मम्महस्स । कहं अ इमां रमणकेलिकटह- 
कोवराअपह्विदकेरटीकपोरकोमटुव्वेह्टविमरनन्दिओदामदलिअति- 
मिरावरणाहं विभावरीमुहाईं । इमे अ उ्सिदहुद्धधारापूरधवटुज- 
नतजोण्हापक्खालिअनहोङ्णा परिमिलिअपाडदीमुउरणिम्महणब- 
हुरपसिमटुप्पीडपंकरणम्तिणमं पतरम अमारुदुदूमाविददसदिप्तामुहा 
अनव्येआरिणो होन रजणीपरिणामा अ पिश्रप्तहीए 

व्यतामूढं प्रथमं प्राथितनिजजीवितावसप्नं दुवारदेवदुर्विलसितोपाल 

म्भमात्रव्यापारं सखीजनं कयेति । तत्यद्यतु भगवती । एषु तावहावण्य- 

भूविष्ठनिमीणपरिपंशलेष्वङ्गपु दाखुणविजुम्भितस्य कियच्चिरं कुशलावसानता 
मन्मथस्य । कथं चेमानि रमणकेलिकिलहकोपयगपटटवितकेरटीकपोल- 

कोमलोद्रेटविमल्चद्िकोदामदटिततिमिरावरणानि विभावरीमुखानि | इमे 

चोह्टसितदुग्धधारापूरधवलोज्वलल्योत्लाप्रक्नाटितनमभोङ्गणाः परिमटितपा- 
टलीमुकुलनिमंथनब्रहुलपरिमलोसी इसंकरलनमसणमांसटमलयमारुतोदुतदश- 
दिद्छखा अनथक्रारिणो मवन्ति रजनीपरिणामाश्च प्रियसख्याः । 

---------~-~--- + 

स्तेन मीटद्रोचनं यस्याः सा। ससंश्रमः सोद्रगो यः ससीजनस्तस्य प्रयल्नर््य॑ज- 
नवी जनहिमवाटकासेकादिरूपः प्रतिपन्नो यो मूच्छविच्छेदसतन्समये संगलितः 
संभूय विनिग॑तधिरकालनिरोधायो दीधनिःश्रासस्तेन जनिता जीविताशा यस्याः 
सा । किंकतेव्यतामूढं प्रथमं प्रार्थितनिजजीवितावसानं दुवारदवदुर्विटस्तितोषा- 
लम्भमात्रन्यापारे सखीजनं करोति । तत्पदयतु भगवती । एषु तावह्ावण्यभूविष्ं 
यन्निमाण तेन परिपेशलेषु सुकुमारेष्वङगु विजम्भितसख मन्मथस्य कियचिरं कि- 

यतः काठस्य कुङटावसानता क्षेमपर्यवसरायित्वम् । भविष्यतीति देषः । इदानीं 
लयद्रषु दादणकर्मणः स्मरस्येतः परं कदा वा प्रियतमसंघटनेन कुश्चल- 

कारित्वं भविष्यतीलथः । कथं चेमानि रमणेन सद यः कैटिकलहः कोपस्ते 

नोपनीतो यो रागः कोपरागस्नेन पष्टवितौ संजातपछवौ यौ केरलीकपोरौ 
तद्रत्कोमला इद्रेला विमला च या चन्धिका तयोहामं प्रगल्भं दलितानि तिमि. 
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कामन्दकी- 

यदि तद्विषयोऽनुरागबन्धः 
स्फुटमेतद्धि फलं गुणज्ञतायाः । 

इति नन्ितमप्यवस्थयास्या 

हृदयं दारुणया विदीयते मे ॥ १३ ॥ 

मापवः- अहो, स्थान एवाभ्युह्टाप्तो भगवत्याः । 
कामन्दकी --अहो प्रमादः । 

प्रकृतिरटङितमेतत्तोकुमायकसारं 
वपुरयमपि प्तत्य दारुणः पञ्चनाणः। 

वरणानि येषु तानि विभावरीयुखानि। इमे चोष्टसितदुग्धधारापूरधवलो- 
उ्वलज्योत््ाप्रक्षालितनभो द्ृणाः । परिमलितं सं जातपरिमलं यत्पारलमुकुलं तस्य 
तरिर्मथनं तेन यो बहुलपरिमलस्योत्पीड उद्रारस्तेन यत्संकट्नं मिश्रीभावस्तेन 
रणः स्निग्धो मांसलः पृष्टो यो मल्यमारुतस्तेनोद्धता दशदिखुखा, अनथ- 
परिणो भवन्ति रजनीपरिणामाः प्रियस्याः । दंदशानि रजनीमुखानि इट. 

श्च रजनीपरिणामाः प्रियसख्याः । कथं केन वा प्रकारेणान्थकारिणो भवन्ती. 
पेतदपि भगवती पदयचिति संबन्धः । न भवन्तिः इति पाठे कथमन्थकारिणो न 
वन्ति । भवन्येवेद्थः । रजनीमुखपरिणामयोरनथहेतुत्वेनेव कत््रस्य रात्रिदि- 

[ख तादशत्वं दर्दितम्॥ कामन्दकौ--यदीति। यययमनुरागवन्धो गाढानु- 
गगस्तद्विषयो माधवाटम्बनस्तर्हिं स्फुटं व्यक्तमेतदेव । हिशब्दं एवकारार्थं । 
(णन्ञतायाः फलमिस्येवमनेनानुरागस्थय॑णानन्दितं प्रारच्धकायनुकूव्येन जाता- 
न्दमपि मे हृदयमस्या दारुणया त्वदुक्तयावस्थया विदीयते । सुकुमारतया क्षटिलय- 
नेष्टोपनिपातमाशङ्कय विदीणेमिव भवतीदयथः॥ १३॥ माधवः । अभ्युष्टासी- 

$निष्टाशङ्रया हृदयस्योद्रेगः। स्थाने युक्त इत्यथः ॥ कामन्दकी । प्रमादो- 
ऽस्मदीयानवधानता। अहो आशर्यम् । यदिदानीमपि मया सदि दानेनैव प्राणव्यये- 

पापि मारतीसमागमं प्रति विलम्म्यत इयथः । विलम्बनानोचित्यमेवाह-- 

प्रकृतीति । प्रकृत्येव ललितम् । कलितं नाम यौवनारम्भसंभवःरङ्गाराुगुणो 
7त्रारम्भः । यथा---कुमारो ऽद्गविन्यासः सभरूनेत्राधरक्रियः । अनुल्वणश्च 

षणः च्नीणां ललितमीरितम्॥* इति। तद्योगाहृलितमेतस्या वपुः सोढमा्यैकतसारं 
पोकुमार्यमात्नस्थिरांशम्।सौकुमा्यैमेवासय वपुषो ऽवरठम्बनं नान्यः स्वयोग इलय- 
भै। श्रसूनपछ्वस्पशौ सदं यत्प्यात्तदुत्तमम्' इत्युक्तमुत्तमसीकुमायमन्न विवक्षितम् । 



९६ माटती माधवे 

चछितमट्यवातोद्धूतचूतप्रसूनः 
कथमयमपि काश्चारुचन्द्रावतप्तः ॥ १४ ॥ 

लवङ्गिका--अण्णं अ जाणीदं होदु भअवदिश्। एदं अ 
माहवप्पडिच्छन्दअप्तणाहं चित्तफलअं । (माठत्याः स्तनाञ्चकमपनीय । ) 

एसा वि तस्स एष्व सहत्थविरहृदेत्ति कण्ठावरुम्निजा बउल्माला 
संजीवणं पिअप्तदीए । ( इति बकुलमालां दशेयति । )} 

माधवः- 

जितमिह भुवने त्वया यदस्याः 
सखि बकुखवलि व्ह्मासि जाता । 

१. अन्यच ज्ञातं भवतु भगवलया । एतच्च माधवप्रतिच्छन्दकसनाथं चि- 
तरफल्कम् । एप्रापि तस्येव स्वहस्तपिरचितेति कण्टावलभ्िता बकुल्माला 
संजीवनं प्रियसख्याः | 

अयं पुनः प्चबाणो दारणो घोरतरव्यापारः । अस्तु नामैतत् । कथमयं कालोऽपि 
मन्दमन्दसंचारिचन्दनाचलगन्वहकम्पितसहकारकुसुमनिकरस्तुषारवारिदायवग्र- 

हाभावा्ारुचन्द्र एवावतंसो यस्य स तादश इदानीमेवोपस्थितः । कष्टमनर्थ- 
परम्परा संमिलितेत्याशयः । अनेन विधरूनं नामाद्रमुक्तम् । यथा--विभूतमरति- 
यूनोः सुरताप्राप्िसंभवा" इति ॥ १४॥ खवदङ्धिका । अन्यच ज्ञातं भवतु भ- 
गवत्या । एतच माधवगप्रतिच्छन्दकसनाथं चित्रफलक्रम्। माधवानुरागप्रकषेयोतक- 
मिदमप्येके भगवत्या ्तातव्यमित्यथः । स्ननांद्युकमिति कण्टावरम्बितल्लगवलोकना- 
थम् । एषापि तस्यव स्वहस्तविरचितेति कण्टावलम्बिता वकुलमाला सं जीवनं प्रिय- 
सख्याः । तदेवं भगवत्या माधवं प्रति मल्त्युरागिन किंचिदपि सशयितव्यम्। यथा 
कृथचिःसंचघरनोपाय एव क्रित प्रयोज्य इ्यःरयः ॥ माधवः-जितमिति। 

सखि, पूवे मत्कण्यावटम्बिनी भूत्वेदानीं मघ्प्रियतमाकण्टग्रणयिनीत्वेन मतप्रयोजन- 

सपादनेकप्रवणतया मम वयस्यभूते बकुलावलि, इद भुवने सवैस्मिन्नपि प्रपक्षे त्वयेव 
जितं सवातिशाय्युःकर्षा लच्धः । यतोऽस्याः प्रियाया व्रभा जातासि । मया 

हि कथमस्य मदनुरागमूचक्रसस्व्रदावलोकनगोचरो भवेयम्, कथमेतदीयशरीरसं- 

स्परसंजातसादित्यनिग्रतो भूयासम्, कथं क्षणमप्येततकण्डालिङ्गनमद्योत्सवचरिता- 
थंजीवनः स्यामिति संततं यद्ाशास्यते तदेत्वया निरन्तरतत्कुचमण्डलीमण्डनाय. 
मानया संततं सस्पृदावलोकननिरवेण्यमानया ममेयं जीवितालम्बनभूता प्रियसखी. 
त्यनवरतमभिनन्यमानया सदृखगुणमधिगतमित्यहो ते सीभाग्यातिशय इति 



तृतीयोञकः । ९७ 

परिणतनिपदण्दकाण्डपाण्डु- 

स्तनपरिणाहविलासवेजयन्ती ॥ १९ ॥ 

( नेपथ्ये कलकलः । सवे आकणैयन्ति । ) 

रे । रे संकरपुरवाप्तिजाणपद्, एसो क्यु नोव्वणारम्भमरिददुबि- 

पहामरिसतरोपवइअरबल्ममोडीअविधडिदुग्डिअखोहपञ्ञरपडिलगगसं- 

गङ्िअणिअलो गिअडीटाविलाुनवेलिअवछ्हतुङ्गल्रुखविअड्वेनअ- 

न्तिआविप्मडामरुदामसरीरसंणिवेसो मठादो अवक्मिअ तक्खणस- 

१. रे रे शंकरपुरवासिजानपदाः, एष खलु योवनारम्भमरितदुविषहा- 
मर्परोषव्यतिकरलत्कारविषरितोदारितलोहपञ्ञरप्रतिटम्नसंगकितनिगलो नि- 

जलीलाविलासोदधेलवहभतु्रलाङ्गूलविकटवेजयन्तिकाविषमडामयेदामशरीर- 

संनिवेशो मटादपक्रम्य त्क्षणसवृप्णकवल्ितानेकदेदिदेहावयवमध्यनिष्टुयस्थि- 
~~~ 

भावः । इदमेव विशेषणेन द्रोयति-- परिणतो यो बिसदण्डस्तख कण्डः पवै- 
देशस्तद्रतपाण्डुयः स्तनपरिणाहः कुचाभोगस्तस्य यो विलास उज्जृम्भणं तस्य 
वेजयन्ती पताका उत्कषयोतिका । अनेन माधवस्य स्वदस्तनिर्मितबकुलमाचि- 
कायाः प्रियतमाकण्ठाभरणत्वन्ञानेन दष्रतीतेररत्युपश्चमाच्छमो नामाङ्गमुक्तम् । 
यथा--अरल्युपशमः रमः ° इति । कान्यलिङ्गमल्कारः ॥ १५ ॥ एवमन्यो- 
न्यानुरागय्यज्ञकेन परस्परावस्थानिवेदनेन शङ्गारं परिपोष्य रसान्तरेण तं तिरो- 
धातुं चूलिकस्यमथोपक्षेपमाद-- नेपथ्य इति । (अन्तर्यवनिकासंस्थशरूलिका- 
स्य सूचनाः इति चूटिकालक्षणम् । रे रे रंकरपुरवासिजानपदाः, एष खड यौ- 
वनारम्भेण भरित पणौ दुर्विषदहौ यावमधरोषावक्षमकोधौ । यद्वा स्थिरक्रोधता- 
तकालिककोपो । यथाहूुः-- क्रोधः कृतापराधेषु स्थिरो ऽमर्षैतवमश्रुते । रोषस्तात्का- 
` ¢ कोपः” इति । तयोव्य॑तिकरेण संमेलनेन यो बलात्कारस्तेन पूर्रै विधरितं 

तिं पश्वादुद्धाटितमपसारितद्वारबन्धनं यज्लोदपञ्जरं तत्रैव प्रतिलमः संसक्तः 
पगलितः खचरणद्विगकितो निगलः शहखा यसय सः। निजः खकीयः पञ्ञरनिग- 
 ब्रन्थापगमाचिरसख लब्धो यो लीलया खाच्छन्येन विलासश्वड्कमणारूपो विहार- 
तिनोद्े् उध्वप्रसारितो वभः प्रियतमस्तुङ्ग उन्नतो यो लाङल्मे बालदण्डः स एव 

टवेजयन्तिका विकृताकारपताका तया विषमो दरदो डामरो भीषण उदामःभा- 
ण्ड्यमण्डितः शरीरसंनिवेशो यस्य सः।मडादपक्रम्य ततक्षणेऽपक्रमण एव सतृष्णं 

मा० ९ 



९.८ माङतीमाधवे 

तिण्णकवरिजणेअदेहिदेहाव्वमञ्ज्षणिहूरत्थिखण्डखण्डणटकारकट- 
कटाअन्तकरपत्तकठिणदाढाकराटमुहकन्दरो विअडविअन्मणुदमदा- 

रुणछपेडामोडिअपरिमिल्िजणरतुरङ्गजङ्गटगगारमरिअगरगुहागन्म- 

गम्भीरगगगसे रलिगग्ूरणसदसंदन्मपरिपूरिभणहोजले गिहदणि- 
प्पेपिदणद्रणिड़ाविदापेसजणणिवहौ कटोरणहरकप्परदरिआकटज- 
नतुगत्तावअवपउत्तरत्तकद्मिअगईपहो दुदर कञन्तरीखाइदं क- 
रेदि । ता पडिरक्खह जहसत्ति अत्तणो जीविदं ति। 

खण्डखण्डनदकारकटकटायमानकरपन्रकठिनदं्करालमुखकन्दयो विकयवि- 

जुम्भणोदामदारुणचपेटामोटितपरिमिकितनरतुरजजाङ्गलोद्वारभरितगलगुहा- 

गर्भगम्भीरषधरो रलिग्टुरणशब्दसंदर्भपरिपूरितनभस्तलो निहतनिष्पेषितन- 

टनिष्ठापिताशेषजननिवदहः कटोरनखरकपरदलिताङृष्टजन्तुगात्रावयवप्रटृत्तरक्त 

कर्दमितगतिपथो दु्टशादूलः कतान्तटीलायितं करोति । तत्परिर्षत॒यथा- 

शक्त्यात्मनो जीवितमिति । 

यथा स्यात्तथा कवलितानामनेकदेहिदेहानामवयव स्तेषां मध्ये ये निष्टुरः पर्षा अ- 
स्थिखण्डास्तेषां खण्डनेन दन्तर्निप्पीडनेन जनितो यष्टंकारस्तेन कटकटायमाना क. 
टकटाश्चम्द कुवणा करपत्रवत्रक चवत्कटिना या द्र तया करालो दन्तुरो सुख 
कन्दरो वदनकुहरं यस सः । तथा विकटं यद्विजम्भणं विहरणं तेनोदामदार्णः 

प्रचण्डभीषणो यश्चपेटो विस्तृताह्कुटिः करः ! (पाणो चपेटप्रतलग्रहस्ताविस्तृता- 
हला" इयमरः । तेनामोटितं मितम् । “सुट प्रमदने" इति धातोरेतदरुपम् । परितो 
मिलितं यत्नरतुरक्खय जाङ्गलं सरक्त मांसं तस्य य उदार आधिक्यद्रमनं तेन भ. 

रिता परिपूणं गलयुदा तस्या गर्भ यो गम्भीरे प्रे यस्य। रीति देशी पदं दीर्ध. 
मधुरध्वनिवाचि ।दीमधुरो गष्टूरणरान्दो मांसमक्षणसमयकृपितशादूलजाति प्रयुक्तं 
कण्ठगजितं तस्य संदर्भो विपुख्त्वं तेन परिपूरितं नभस्तर येन सः । तथा केचि 

त्निदताः, केचित्निष्पपिताधरर्णी़ताः, केचिनश अदशनं गमिताः, केचिन्नष्टा 
पिता निष्ठां निर्भयस्थानपयन्तं गमिता येऽसषजनास्तेषां निवद्यो यस्य सः। क्रचिते 
“भीपितनष्टनिष्ठापिता” इति पाटः । तत्र पूत्रे भीषिताः, पश्चान्नष्टा रगिविषयमतीताः, 

पश्चाजिष्टापिता निभयस्थानं प्रापिता इति व्याख्येयम् । तथा कटोरनखरकरप॑रदः 
टिताङ्रष्टजन्दुगात्रावयवग्रदृत्तरक्त कदमितगतिपथो दुष्टशादूखः इतान्तलीलायितं 



तृतीयोऽङ्ः । ९९ 

( प्रविर्य संभ्रान्ता) 

ुद्धरतषिता--परित्ताअध । एमा णो पिथसही अमच्णन्द- 
णस महृणी मद्जन्तिजा एदिणा दुटृसदूटेण हद्विदाविअपरि- 
अणा अभिभविअदि । 

मारती-- संहि ठबङ्किए, जहो महन्तो पमादो । 
माधवः--वुद्धरक्षिते, कासो । 
राखत - (सदषसाध्वसतम् । स्वगतम् ' ) अद्महे,एसो वि एत्थ एव्व । 

माधवः-- (स्वगतम् । ) हन्त, पुण्यवानसि यदहमतकितोपनत- 
द्शैनोद्सिवयानया 

अविरङमिव दाम्ना पोण्डरीकेन नद्धः 
पित इव च दुग्धस्रोतत्ता निभेरेण । 

१, परित्रायध्वम् । एषा नः प्रियस्षख्यमात्यनन्दनस्य भगिनी मदयन्ति- 

कैतेन दुष्टशा्दूठेन हतविद्रावितपरिजनामिभूयते । 
२. ससि खव्गिके, अहो महान््रमादः । 

३, अष्टो, एपोऽप्यत्रैव | 

करोति । तत्परिरक्षत यथाशक्तयात्मनो जीवितमिति ॥ बुद्धरक्षिता । परित्रा- 
यध्वम् । एषा नः प्रियसख्यमालनन्दनसय भगिनी मदयन्तिक्रतेन दुष्टार्दरेन 
हतविद्रावितपरिजनामिभूयते । भारती । सखि खवङ्गिके, अहो महान्प्रमादः । 
चिरमचत्र विजने वनेऽस्माभिरेकाकिनीभिः स्थितमनुचितं कृतम् । इदानीं कः 

परित्रातेति भावः ॥ माधवः । असौ कुत्र वर्त॑ते । इदानीमेव निहत्य भवत्सखीं 
मोचयिष्यामीत्यर्थः ॥ मारुती । सरदष॑साध्वसमिति। लवद्गिकानिवेदितस्वकीय- 
विरटवेदनाचित्रफलकवकुलावलीवत्तान्तः सर्वोऽप्यत्रैव वतत॑मानेनाधिगत इति 
हर्षः, विविक्ते मामेनं चे टषट्र कशित्ताताय निवेदयिष्यतीति साध्वसं च । अह्महे 
अहो प्रमादः । चिन्तायां सप्रमादायामद्महे इति कल्पितम् । शब्दरूपं विरो. 
पण प्रयोक्तव्यं प्रयोक्तभिः ॥* इति वचनात् । एषोऽप्यत्रैव । माधवः । यदित्यादि 
शकोपस्कारः । अविरछेति । अतकरंतोपनतमरशङ्ितमेव दडादुपागतं यदशनं 
द्विषयं तेनोहसितयाश्वयंदषपरवशचतयानया कत्रया स्फारितेन विस्तारितेन । "आ 
अतं विस्फुरत्तारं विस्फारितमुदाहतम्' इति लक्षणात्! चश्षुषा करणेन पौण्डरीकेण 
सेताम्भोजनिर्भितेन दान्नाविरलं नद्धो बद्ध इव । अहमिति रोषः। दामत्वं च कटा- 
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कवङित इव कृत्लश्चघ्ुषा स्फारितेन 
प्रसममश्तमेषेनेव सान्द्रेण सिक्तः ॥ ११॥ 

बुद्धरक्षिता- महाभाअ, एसो खु उस्ञाणवाहिअरज्छायुहे । 
माधवः-( साटोपम् । ) अप्रमत्तोऽसिि । 
मारती-रैवङ्गिए, सं्ओ खु जादो । 
माधवः-( सबीभत्सम् ।) अहह । 

संसक्तश्ुटितविवर्तितान्रनाल- 
न्याकीैस्फुरदपवृत्तरुण्डखण्डः । 

कीटारुन्यतिकरगुल्फदन्नपङ्कः 
प्राचण्ड्यं वहति नखायुधस्य मागेः ॥ १७ ॥ 

---------~----~--= ~------~~---~-~~~ ० भजमान 

अहो प्रमादः । 

१ महाभाग, एष खलृदानव्राह्मरथ्यामुखे । 
२, लवङ्गिके, संय; खट जातः। 

क्षाणां पङ्कीभूयाविरलनिपातनात् । नद्धत्वेन निष्क्रयत्वमात्मनो दरौयन्स्तम्भाख्यं 
सालिकभावमभिग्यनक्ति । तथा निर्भरेण संपूर्णेन दुग्धस्लोतसा पयःप्रवाहैण 
जपित शव । क्षीरपूरक्ञपनेनात्मनः सौहिटय प्रक्ष व्यनक्ति । कतः समस्त एवाहं 
कवरितो निगीर्णो विषयमाधु योत्कषौचचष्ठषा खान्तः प्रवेशित इव । तस्यश्िर- 
कालद्दीनेनाप्यतृप्तिमनेन सूचयति । अश्रतवषिणा मेधेन सान्द्रेण सिक्त इव । 
अनेन धारासारन्यायेन कटाक्षप्रवृत्तर्लोलाख्यो दष्टिव्यापार उक्तः । यथा--श्धा- 

रावाहिकसंचारो यख तष्ोलमुच्यते" इति । मालोपमाठंकारः ॥ १६} बुद्धर- 
क्षिता । महाभाग, एष खद्यानबाह्यरभ्यामुखे ॥ माधवः । साटोपं ससं- 

भ्रमम् । अप्रमत्तः सावधानः ॥ माटती । व्वेद्गिके, संशयः खट जातः शा- 
दूलभ्रत्युवक्रानिगीमिष्यलयसौ न वेति संदेदो जातः। कष्टं धिगियर्थः। माधवः। 
सवीमत्सं जुगुप्सम् । आहेति रोषः । अददहेयद्धते । संसक्तेति । नखायुधख 
व्याघ्र मागैः प्राचण्ड्यमतिभयंकरतां वहति धत्ते । कीटक्। ससक्तानि क्चिष्टतादौ 
प्रथमं लम्रानि ततच्ुटितानि छिन्नानि ततश्च विवतितानि भूमौ तत्र विक्षिप्तानि 
यान्यन्त्रजालानि तैर्याकीणैः संकुलस्तथा स्फुरन्तः प्रकारमाना अपवत्ता विषः 
यैस्ता रुण्डखण्डाः रिरःकपालच्छेदा यत्न सः । तथा कीलाल रक्तस्य व्यति 

करेणामिश्रीभावेन गुत्फदघधः पङ्को यन्न स इति ॥ १७ ॥ अहो प्रमादः । 



तृतीयोऽङ्कः । १०१ 

वर्यं नत विदूरतः क्रमगता पशोः कन्यका 
सवीः- हँ मदअन्तिए । 
कामन्दकीमाधवो--( सदर कूतम् । ) 

कथं तदवपातितादपिगतायुधः' संभ्रमात् । 
कुतोऽपि मकरन्द एत्य सहैव मध्ये स्थितः 
इतराः--पाहु महामा, साहु । 

कामन्दकीमाधवो- 
दृढं च पृश्युना हतो व्यसुरसो कतश्वामुना ॥ १८ ॥ 

इतराः-भचहिदं | 
कामन्दकी-- (साकूतम् › कथं म्यालनखरग्रहारनिःखतरक्तनि- 

वह; क्षितितट्विषक्तखद्ग टतावष्टम्भनिश्चछः संभरान्तमदयन्तिकावल- 
म्बितस्ताम्यति वत्सो मकरन्दः । 

१. हा मदयन्तिके | 

२. साधु महाभाग, साधु । 

३. अ्याहितम्। 

मद्यन्तिकापरिजनस्यानवधानत्वमाश्चये यदियमश्कयमप्रतिकारे संकटे निपतिते- 
र्थः। अशक्यप्रतिकारतामेवाद--वयमिति । वयं तावदूरे वतोमहे । कन्यका 
तु पशोः कमगता । एकेनेव परद्विन्यासेन लमभ्यदेशे वत्तेत इत्यर्थः। दारब्द ईइ. 

एजनविपत्तियोतकः । माधवस्य सरहषत्वं व्याप्रहननाद्रनिताजीवनाच । काम- 

न्दक्याः साकूतत्वं मकरन्देन मदयन्तिकाप्राणरक्षणोपकारख तदुभयसंघटनोपयो- 
गित्वादिति । कथं मकरन्दः सद्मेव संप्नमादेत्य तद्वपातितात्तेन खादृडेनावपा- 
तितानिहतात् । कस्माचिदायुधहस्ताद्पुरुषादिलध्याहारः । अधिगतं प्राप्तमायुधं 
येन सः । तनिदतभटदस्तगतमायुधमाहृत्येत्यथैः । मध्ये व्याप्रमदयन्तिकयोरन्तरे 
स्थितोऽतकरंतोपनतोऽसावला आलम्बनं जात इत्यथैः ॥ इतराः । साधु । पा- 
रुषं मदक्ृतमिति शेषः ! दृढमिति । ददं यथा सात्तथा मकरन्दः पर्युना- 
इतोऽभिदतः अभुना मकरन्देन चासौ प्दयव्यंडुर्विगतप्राणः कृतश्च प्रमधितश्च । 

“दंष्रायुधः इति क्रचित्पाठः । खण्डितोः। ्याघ्र इत्यथः ॥१८॥ इतयाः। अत्या 
हितं महाभीतिः । उपस्थितमिति रोषः ॥ कामन्दकी । साकूतत्वे हेदुरुकः । 
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इतराः-- हद्धि, गादप्पहारदाए किंलम्मदि महाभाओ । 
माधवः-- कथं प्रमुग्ध एव । भगवति, परित्रायस्व माम् । 
कामन्दकी--पत्स, अतिकातरोऽसि । नन्वेहि, पर्यावस्तावत्। 

( इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 

इति महाकविश्चीभवभूतिविरचिते मारतीमाधवे तृतीयोऽङ्कः 

१, धिक्, गादग्रहारतया क्राम्यति महाभागः | 
~ ^~, 

व्यालः कूरजन्वुः । क्षितितले विषक्ताठम्बनयष्टिरिव संल्पैककोयियौ खङ्गलता 
तद्वष्टम्भेन तदवलम्बनेन निश्चलो मदाश्चूरतया बल्वत्प्हृतोऽपि खायुधमेवावल- 
म्य्य स्थितः, न तु पतित इदयथः । संभ्रान्तयोद्धिमया मदयन्तिकयावलम्बितो 

दत्तदस्तावलम्बः ॥ इतराः । दा धिक् । गाढप्रहारतया म्यति महाभागः ॥ 
माधवः । कथं मकरन्दः प्रसुग्धो मोदं शाप्त एव। भगवति, परित्रायखेति।मि- 
त्रव्यनात्खयमपि प्रमुग्ध इव भवननेवं वदतीति ज्ञेयम् ॥ कामन्दकी । अति- 
कातरोऽसि। किमर्थमेतावतेव बिभेषि । नन्वियामन्रणम्। एहि । मकरन्दं पद्यामः। 

कथं वतत इति द्रक्ष्याम इयथः । इदं चाद्भावतरणमुत्तराङ्गाथस्य पवाङ्कान्ते 
निपातनात् । अङ्द्रयस्य संगताथेत्वात् । यथा--“अङ्कावतारस्त्वङ्गन्ते पातोः 
ऽङ्कसयाविभागतः । पूवाङ्गसावसानोक्तकथाविच्छेदपूवंकम् ॥ प्रवेशो भाविनो 

ऽङ्गस्य सोङ्ावतर इष्यते ॥ * इति ॥ 

भवभूतिवचोगरम्फरसास्वादनचातुरी । 
यदि विदयेत केषरांचिद्धिरलानां विपधिताम् ॥ 

इति श्रीमद्धारद्वाजकुरतिरुकप्वेतनाथयायज्कनन्दनश्रिपुरा 
रिसूरिविरचितायां मारूतीमाधवभावप्रदीपिकायां तृतीयाङ्क 
विवरणम् ॥ 



चठुथाऽङ्ः | 

(ततः रवितो मदयन्तिकामालतीम्यामवलम्म्यमाने सुरथौ मकरन्दमाधवो 
संभ्रान्ता कामन्दकी बुद्धरक्षिता लवद्गिकां च ।) 

मदयन्तिका--प॑पीद मभवदि, परित्ताहि मदअन्तिमाणि- 
मित्त प्र्रृदजीविद्ं विपण्णाणुकम्िणं महामाञं | 

इतराः-- हद्धि । रं दाणीं एत्य पेकिदव्वं अद्येह । 
कामन्दकी--( उभो कमण्डट्दकेन सिक्त्वा । ) ननु मवत्यः पटाश्च- 

दे्वीजयध्वम् | 
( मालत्यादयस्तथा कुर्वन्ति । ) 

मकरन्दः--(समाश्वलावलोक्य च । ) वयस्य, अतिकातरोऽसि । 

किमेतत् । ननु स्वस्थ एवासि । 
मदयन्तिका--अमहे, दार्णिं पडिवुद्धं मअरन्दपुण्णचन्देण । 

१. प्रसीद भगवति, परित्रायस्व मदयन्तिकानिमित्तं संश्चयितजीवितं बि- 
पन्नानुकम्पिनं महाभागम् । 

२. हा धिक् । किमिदानीमवर प्रक्षितव्यमस्माभिः | 
३. अहो, इदानीं प्रतिबुद्धं मकरन्दपूर्णचन्रेण | 

नमामि मद्नानन्द्वरिधानविहितादराम् । 
दामुवामाङ्गवामाक्षीं कामाक्षीं कापिताक्तये ॥ 

कविरिदानीमङ्कावतारेणेव पूर्वमङ्गन्ते निवेरितानामङ्कपाननप्रवेशकतदृत्तान्तसख 
पूचितत्वादङ्कमेवारमते- तत इत्यादि । माधवस्यापि मित्रव्यसनेन प्रमुग्ध- 
तवान्मालला संनिदितयावलम्बनं द्रष्टव्यम् ॥ मदयन्तिका । प्रसीद् भगवति, 
परित्रायस्व मद्यन्तिकानिभित्तं संशयितजीवितं विपन्नानुकम्पिनं महाभागम् । 
मदयन्तिकानिमित्तमित्यथीन्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः । लोकोत्तरपुरुषधौरेयजी.- 
वितापहारलक्षणावयवरोभाजनकलं योते ॥ इतराः । हा धिक् ।किमिदानी- 
मन्रपरक्षितन्यमस्मामिः॥ मकरन्दः । वयद, अतिकतयोऽसि। किमेतत्। धीर. 
सखापि तेऽयुक्तमित्यरथः । ननिवित्यामच्रणे । स्वस्थ एवाहमस्मि न प्रमुग्धः ॥ मव्- 
यन्तिका । अहो, प्रतिबुद्धमिदानीं मकरन्दपूणचन्द्रेण । पूर्णचन्द्रत्वारोपणेन ख- 
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म्ारखती-( माधवस्य ललाटे हस्तं दला । ) महामाअ, दिह व्- 

इति । णं मणामि पडिवण्णचेअणो महाभाओ ति । 
माधवः- (समाश्वस । , वयस्य, पाहभिक एद्यहि | ( इत्यारिकति ॥) 

कामन्दकी--(उभो रिरखाघ्राय । ) दिष्टया जीवद्रत्ास्मि। 
इतराः- पिअं णो उत्त | 

( सर्वे हषे नाटयन्ति ।) 

बुद्धरकिता--(अनान्तिकम्। ) सहि मदअन्तिए, एसो एव्व सो । 
मदयन्तिका-संहि जाणीदं एव्व मए जह एसो माहवो 

अअंविमो नणोत्ति। 

बुद्धरक्षिता-- अवि सचवादिणी अहं । 

१, महाभाग, दिष्टया वसे । ननु भणामि प्रतिपन्नचेतने महा- 
भाग इति। 

२. प्रियं नः संव्त्तम् । 

३. सखि मदयन्तिके, एष्र एव सः। 
४. सखि, ज्ञातमेव मया यथैष माधवोऽयमपि स जन इति । 
५. अपि सत्यवादिन्यहम्। 

ध १ 

चित्ताह्वादकत्वादनुरागप्रकषं सूचयति ॥ माटती । माधवस्य कलटे हस्तं द- 
त्वेलङ्गसंस्पर्शनाश्रतासेचनकल्पेन क्षटिति ग्रमोदमपसारयितुं ललाटे दस्तनिक्षपः । 

न चैतावता मालया धाष्टवैमाशङ्कनीयम् । ईदश विपत्समये सर्वत्र सर्वषामुचितो- 

पचारकरणस्य लोके धाष्टयंरूपतयानुद्धावनात् ।। कामन्दकी । रिरस्याघ्राणंयु- 

रुजनसयापत्येषु वात्सल्ययोतकम् । जीवन्तौ वत्सौ वात्सस्यविषयावपत्यकल्पौ 

यस्याः सा ॥ इतराः । प्रियं नः संवृत्तम् ॥ बुद्धरक्षिता । सखि मदयन्तिके, 
एष एव सः । यो मया पूं गिवेदितस्स्वयि निरतिरयानुरागो मकरन्दः स एष ए- 

वेय्थैः ॥ भदयन्तिका। सखि, ज्ञातमेव मया। एष एव माधवोऽयमपि स जन 
इति । भवरत्वाध्यवसायात्नामानुपादानम् ।तवदु क्ताङृतिविशेषसंबादेन स्वजीवितनिर.- 

पक्षतया मत्प्राणत्नाणग्रवणतया कामन्दक्यादिव्यवहारेण च मद्नुर्कोऽयं मक- 

रन्द इति ज्ञात एवेयथैः ॥ बुद्धरक्षिता । अपि सलयवादिन्यहम् ॥ कं मदुक्तमस्य 
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मदयन्तिका--ण स्खु अद्रिम तुह्यारिपरीओ पक्लवा- 
दिणीओ होन्ति । (माधवमवलोक्य । ) सहि, माल्दीए वि रमणिजो 
दमस महाणुहवे अणुराअप्पवादो । (इति मकरन्दमेव स्पदमवो- 
कथयति । ) , 

कामन्दकी-- (स्वगतम्  ) रमणीयोभितं हि मद्यन्तिकामक- 
रन्दयोर्दिवाद्द्य दशनम् । (भरकाशम् ।) वत्स मकरन्द, कथं पुनरायु- 
प्मानसिन्नवसंरे मदयन्तिकाजीवितपरित्राणहेतोभैगवता दैवेन 
पनिधापितः | 

-मकरन्दः--अदाहमन्तनैगरमेव कांचिद्रातीमुपश्ुत्य माधव- 
चित्तोद्रेगमधिकमाराङ्कमानस्तवरितमवरोकितानिवेदितकुुमाकरेघा- 
नवृत्तान्तः परापतन्नेव शादूरावस्कन्द्गो चरामिमाममिजातकन्यका- 
मभ्युपपन्नेवानसि । 

(मारुतीमाधवो विगरश्ञतः ।) 

कामन्दकी--(स्वगतम् । › वृत्तान्तेन खटु मारतीप्रदानिन भ- 
वितन्यम् । (काशम् । ) वत्स माघव, दिष्टया वरधितोऽप्ति मात्या । 
सरोऽयमवसरः प्रीतिदानस्य । 

[र 

१, न लस्वस्मादशीषु युष्माददयः पक्षपातिन्यो भवन्ति | सखि, माल्या 
अपि रमणीयोऽस्मिन्महानुभवेऽनुरागप्रवादः | 

सौन्द्यादिगुणोज्ज्वलतवंप्र्यक्षतो र्यते न वेदर्थः॥मद् यन्तिका । न खल्वस्मा- 
दशी युष्मादद्यः पक्षपातिन्यो भवन्ति। सखि, मारया अपि रमणीयोऽस्मिन्महा- 
नुभावेऽनुरागप्रवादः। तन्मदीयधरातृमनोरथसंपत्तिदुंटेभेति हदयम्।कामन्दकी। 
रमणीयं संभ्रमस्रसांश्कं सम्यगिविभाग्य परस्परावयवसौष्टवग्राहित्वेन साध्वसन्या- 

जाटृढालिङ्गनमहोत्सवानुबन्धित्वेन च मनोहरम् । तथोजितं बव हुस्तरविपन्निस्तर- 
णोपकरारमूखत्वेन दैवेन,नत्वस्मदादिग्रयत्नादीदकसंपादन सय दुःसाधकत्वात्।सनिधाः 
पितः संनिहितीकृतः॥ मकरन्दः । परापतन्नेव त्वरितमागच्छन्नेव । अवस्कन्दो- 
ऽभिभवः । अभिजातकन्यकामाक़ृतिविश्येषायनुमितमदाकुलप्रभवफुमारीभावाम- 
भ्युपपन्नवानभ्युपगतवानसि ॥ मालतीमाधवे विगरुशतः । चित्तोद्रेगहेतुमुभयोः 

साधारणत्वात्खदुःखयोरुभावपि विमररात इदयर्थः ॥ कामन्दकी माधवचि- 
तोद्रेगातिरयकरीं वातौ निरूपयति- कामन्द की । वृत्तान्तेनेति । राक्ञा- 
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माधवः भगवति, हयं माङ्ती 
यद्याखत्रणितसुहत्परमोहमुग्धं 

कार्ण्याद्विहितवती गतन्यथं माम् । 
तत्कामं प्रभवति पूर्णपातरवृत्या 

स्वीकतुं मम हृदयं च जीवितं च ॥ १ ॥ 
खवङ्गिका--पडिच्छ्दो क्खु णो पिअसहीए अअं पसादो 
मदयन्तिका--( खग्तम् । ) जाणादि महाणुहावो अअं नणो 

रमणिज्जं मन्तेदुं | 

मारती-- ( खगतम् 1) किं णाम मअरन्देण उव्वेअकालणं सुदं 
हविस्पदि । 

१, प्रतीष्टः खदु नः परियस्ख्यायं प्रसादः | 

२, जानाति महानुभावो ऽयं जनो रमणीयं मन््रयितम् । 

३. कं नाम मकरन्देनेद्धेगकारणं श्रुतं भविष्यति । 

नन्दनाय मालतीप्रदानं निष्पन्नप्रायं भवितुमहतीदयर्थः । अथ निश्वित्यवाती शी- 
परमन्तःपुरमाकारयिवुमत्रागमिष्यन्ति, ततः प्रागेव मालतीमनःप्रल्ययजननाथे मा- 
धवेन खाभिग्रायं खत एव वाचयिष्यामीयभिग्रायेणाह-- वत्स माधव, मालया 

वर्धितोऽसि प्रत्याहूतवेतन्योऽसि । सो ऽयमवसरः प्रीतिदानसख पारितोषिकस । त- 
दीयतामित्यर्थः ॥ माधवः । यदिति 1 इयं मालती यतो व्याङेन क्रूरसच्वेन 
्रणितसय विक्षतगात्रस्य सुहृदः प्रमोहेन मृद्धैया प्रमुग्धं मां कारण्याद्रतव्यथं कृत- 

वती तस्मात्कामं खच्छया विनव ममानुमतिं पूण्ैपाच्रत्र्या पूणेपान्नग्रकारेण मम 
हृदयं च जीवितं च खीकतुँ प्रभवति ययेष्टविनियोगादं कठुमीषटे । पूर्णपात्रं 
नाम श्रियनिवेदकेन वलादाकृष्य गृह्यमाणमलंकारवघ्रादिकं कथ्यते। प्रागेव हृद्यं 
जीवितं च तदधीनमेव वर्तत इति तन्मया देयम् । ततोऽधिके नासि किमिदानीं 

दातन्यमित्याशयः। एतदुक्तोत्तरप्रदानास्रगमनं नामाङ्गमुक्तम्। यथा--युक्तोत्तरं 

प्रगमनम्” इति ॥ १ ॥ छवद्धिक्ा । प्रतीष्टः खड नः प्रियसद्यायं प्रसादः । 
अयमेव महान्प्रसादो यस्पियसख्यधीने त्वन्मनोजीविते इति किमतः परं छघनीय- 

मित्यथः ॥ मदयन्तिका । जानाति महाुभावोऽयं जनो रमणीयं मन्नयितुम्। 
रमणीयं मनोगताभिग्रायप्रकटनं बाह्योपचारनेपुण्यप्रदरन यथा भवति तथा मनोह- 
रम् ॥ मरारती । किं नाम मकरन्देनोद्वेगकारणं श्रुतं भविष्यति । माधवेति 
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( प्रविरय ) 

पुरुषः-- वत्से मदयन्तिके, भ्राता ते ज्यायानमात्यनन्दनः 
समादिशति । अद परमेश्वरेणास्मद्धवनमागत्य भूरिवपोरुपरि परं 
वेश्वाप्तमस्माु च प्रप्ादम।विष्ुवेता स्वयमेव मार्ती प्रतिषा- 
देता । तदेहि । संमावयावः प्रस्ादमिति । 

मकरन्दः--वयस्य, इयं मा वाता । 
(मालतीमाधवौ वैण्यं नाटयतः। ) 

मदयन्तिका-(सदष माठतीमातिप्य । ) सहि माढ्दि, तुमं 

लु एकणअरणिवाप्रेण पंुकीटणादो पहुदि पिअप्तहि मईणीअ 
संपदं उण अद्याणं धरस्स मण्डण नादासि । 

कामन्दकी--वत्ते मदयन्तिके, वैते भातुमांङतीटाभेन । 
म्रदयन्तिका--तस्याणं आसिताणं पसादेण । पहि ख्वद्गिए, 

भरिआ णो मणोरहा वृद्याणं हेण । 
"------ ---~ ~ ---~~.~- --~~----------~ 

१, सखि मालति, त्व॑ खल्वेकनगरनिवासेन पांसुक्रीडनत्परभति भि- 

यस्खी भगिनी च सांप्रतं पुनरस्माक गृहस्य मण्डनं जातासि | 

२. युष्माकमारिषां प्रसादेन । सखि लवङ्गिके, भरिता नो मनोरथा 
युष्माकं लामेन | 

सेषः॥ प्रविद्येत्यादि । ज्यायाञ्येष्टः।परमेश्वरेणानतिकमणीय शासनेन राज्ञा परं 
विश्वासमस्मदीयं सर्वस्वम्। तसय यथेष्टविनियोगाहे तदीयमस्माकमित्यन्योन्यस्य 
निरतिशयं मनःसंमेलनं प्रकयतेत्यथः। प्रतिपादिता दत्ता । संभावयावः। प्रमोदेन 

ब्रहुमन्यावह इयथः । इदं च प्रस्तुतप्राप्तिनिरोधान्निरोधो नामाङ्गम् । यथा-- 

दहितरोधो निरोधः स्यात्" इति ॥ मकरन्द; । इयं सेति । या त्वयोद्देगका- 
रिभी वातौ श्रुता सेवेयमित्य्थः । वैवण्यं विवणेमावमगप्रतिसमापेयविपतप्ाप्तिज- 
निततापहेतुकं साप्तिकभावरूपम् । यदाद--वैवण्यं वणेभेदः स्यात्तापशङ्खभया- 
दिभिः'इति ॥ मद्यन्तिका। सखि मालति, त्वं खल्वेकनगरनिवासेन पांसु 
कीडनासरश्ति प्रियसखी भगिनी च सांप्रतं पुनश्रोतृमायात्वेनास्माकं गृहस्य 
मण्डनं जाताति। कामन्दकी । वधेस इति सोपदसेयमुक्तिः॥ मदयन्तिका। 

युष्माकमारिषां प्रसादेन । केवरं भवदारीरवादान्मालतीलभो न तु द॑पत्योरन्यो. 
न्यानुरागातिशयादिदयाशयः । सखि खवद्गिके, भरिताः संपूर्णा मनोरथाः । यु- 
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लवङ्गिका--पंहि अह्माणं वि एदं मन्तिद्व्वम् । 
मदयन्तिका- संहि बुद्धरक्खिदे, एहि दाव । महोपतवं संमा- 

वेह्य । (इ्युत्तिष्ठतः । ) 
लवङ्गिका (जनान्तिकम् । ) भअवदि, नह ॒हिअअमरिउव्व- 

मन्तविद्यआणन्द्पुन्द्रघोटाविदधीरपेरन्तमणोहरा पह्त्थन्ति मद्- 
अन्तिआमअरन्दाणं दङिकन्दोट्टमंपच्च्छविआ दिद्िभंभेभा, तह 
मण्णे मणोरहणिव्वुत्तप्माअमा एदे ति । 

कामन्दकी--( विहस्य । ) नन्विमौ परस्परं माननं मोहनमनुम- 
वतः | तथा हि, कि 

ग्वलनविषमं कूणितप्ान्तमेत- 
त्प्रमोद्भदसिमितलट्लितं किंचिदाकुञ्चितघ्र | 

१. सखि, अस्माकमप्येतन्मन्तयितन्यम् । 
२. सखि बुद्धरक्षिते, एदि तावत् । महोत्सवं संभावयावः | 

३ भगवति, यथा हृदयभरितोद्मद्विस्मयानन्दवुन्दरधूणितधीरप्यन्त- 
मनोहरः पर्वस्यन्ते मदयन्तिकामकरन्दयोद॑लितनीलोत्परमांसलच्छवयो ह. 
ष्िसंभेदास्तथा मन्ये मनोरथनिकैत्तसमागमवेताविति । 

ष्माकं लाभेन सपरिजनाया एव माल्या लाभादुष्माकमिति बहुत्वम् ॥ ठबव- 
द्गिका । सखि, अस्माकमप्येतन्मन्त्रयितन्यम् । पणो नो मनोरथा युष्माकं सह- 

दाश्प्यसंबन्धानां लाभेनेवेत्यस्माभिरपि वक्तव्यमिदयथैः । अथ च युष्माकं सपर. 
जनाया भवत्या मकरेन्दप्रा्तिरूपेण भाविना सभेनास्माक पूर्णां मनोरथा भवितार 

इत्यस्माभिरेवैतन्मन्त्रयितन्यम् । न तु त्वया सपरिजनमाकतीलाभख भवत्संक- 
स्पमात्र्य निश्चितत्वादिल्पि प्रतीतिः ॥ मदयन्तिका । ससि बुद्धरक्षिते,ए्ि 
तावत्। मदयोत्सवं संभावयावः॥ खवद्गिका । यथा हृदये भरिदौ पूणौवत एवोद्र- 
मन्त यौ निस्मयानन्दो ताभ्यां सुन्दरं यथा स्यात्तथा पूर्णिता भ्नामिता धीरा आ- 
कारगोपनार्थमवलम्बितधेयौः पर्यन्तेऽपाङ्गदेरे मनोहराश पर्यखन्ते परितः क्षि 
प्यन्तेऽलसवकलितादिग्रकारवेचिश्रयेण प्रवत॑न्ते। मदयन्तिकामकरन्दयोर्दलितनीलो- 
त्पलमांसल्च्छवयो दष्टिसंमेदाः संयुखगप्रव्रच्या मिश्रीभुताः करगक्षविक्षिपाः, तथा 
मन्ये मनोरथनिग्रत्तसमागमावेताविति । दष्टिविक्षेपा यथा येन प्रकारेण प्रवतैन्ते 
तथा तेन प्रकारेणेवसुन्नीयत ईइव्यथः॥ कामन्द की । नन्वित्यादि । मानसं मो- 
हनं संकस्पनिर्मितसंमोगम् । तद्रथजकं लिङ्रमाह--तथा हीति । ईषदिति। 
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अन्तर्मोदानुमवमसृणं खस्तनिष्कम्पपक्ष्म- 
व्यक्तं शंपत्यचिरमनयोरेष्टमाकेकराक्षम् ॥ २ ॥ 

पुरुषः-- वत्से मदयन्तिके, इत इतः । 
मदयन्तिका-- (अपवाय । ) संहि बुद्धरक्खिदे, अवि पुणो दी- 

सइ एसो भीविदप्पदारे पुण्डरीअङोअणो । 

ुदधरकषिता-अः देवं अणुऊसदि । (पि निष्कान्त!) 

१. सखि बुद्धरक्षिते, अपि पुनप्रैक्ष्यत पष जीवितप्रदायी पुण्डरीक- 
लोचनः । 

२. यदि दैवमनुकूरयिष्यति । 

अनयोर॑ष्टं ददनं व्यक्तं यथा स्यात्तथा शंसति । संकल्पनिर्मितं संभोगं कथयती- 

लयर्थः।कीदशं दृष्टम् । ईषत्तिर्य॑ग्वलनेन मनाक्ति्थगुदश्चनेन विषमं वक्रम्।वक्रा्योऽयं 
गुङ्कारग्बिकारः । यथा--'वलितो वाद्गसंचारो यत्र तद्रक्मुच्यतेइति।कूणितं प्रान्ते 

कूगितप्रान्तम्।अपाङ्गदेशे भागत्नरयेण संकुचितमिदर्थः।कूणितं यथा--भागत्र यस्य 
संकोचो विकासस्त्वपरस्य च! यस्या टषटर्विलक्षेण तद्विकूणितमु च्यते ॥* इति । पु- 

रल्िभागसंकोचे प्रेम्णा तत्करुणितं भवेत्” । इति । एतदिति पुरोवर्तित्वेन निदिंशति । 

रमणो ऽनुशगस्योद्धेदेन प्रकटी भावेन सिमितं निष्यन्दं खितं प्रमादं च । निष्य- 

न्दलछिते यथा-“निष्पन्दं तदन्यत्र टष्टान्न स्पन्दते क्रचित् । प्रेमादेमन्तर्विक- 

सत्तारं ललितमीरितम्॥* इति । किंचिदाकुच्चितेषदुच्छरसन्ती भूयत्र तच्चतुराख्यो 
भरविकारः प्रसन्नदृश्िविकारशवोक्तः । त्क्षणं तूक्तं पराद् । अन्तरुन्मादस्यान्त 

रानन्दस्याजुभवेन मरणं प्रेम्णानुरञजितम् । 'मद्टणं तत्तु विज्ञेयमनुरागकषायितम्' 

इत्येतदयप्युक्त प्राक् । सरस्तान्यवसन्नानि निष्कम्पानि निश्चलानि पक्ष्माणि यत्र 
तत्। आकेकरे अक्षिणी ।  आङुच्रितपुया याङ्गसंगतार्थनिमीलिता । स॒हुव्यावतेतारा 
च टष्टिराकेकरा मता ॥› इदयाकेकरदष्टिरुक्ता । केचित्तु “ट्टमाकेकराक्षमित्याकेक- 

रदृ्टिरेव द्टशब्देनो क्ता।अकेकरदष्िखक्पमेवेषत्तियगित्यादि विरोषणेनिरूपितम्' 
इति व्याचक्षते । अचिरमिति द्नक्रियाविरेषणम् ॥ २॥ मदयन्तिका । सखि 
बुद्धरक्षिते, भपि पुनद्क्ष्यत एष जीवितग्रदायी पुण्डरीकलोचनः । अपि पुनरित्यी- 
सछुक्यातिश्यो योदते॥ बुद्धरक्षिता । यदि दैवमनुकूखयिष्यति । भथ माधवः 

मा० १० 
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माधवः ---(अपवाये । ) 

चिरादाह्ातन्तुख्खटतु बिसिनीसूत्रभिदुरो 
महानापि्व्याधिर्मिरवधिरिदानीं प्रसरतु । 

प्रतिष्टठामम्याजं तनतु मयि पारिवधुरा 
विधिः स्थर्यं धत्तां मवतु कृतकृत्यश्च मदनः ॥ ३॥ 

अथवा। 

समानप्रेमाणं जनमसु प्राथितवतो 
विभो वामारम्भे मम स्मुचितेषा परिणतिः । 

तथाप्यस्मिन्दानश्रवणप्तमयेऽस्याः प्रविगङ- 
प्रमं प्रातश्चन््रदयुति वदनमन्तदैहति माम् ॥ ४ ॥ 

कामन्दकी-- (स्वगतम् । ) एवं दुमनायमानः पीडयति मां 

समधिगतमारतीग्रदाननिश्वयी नैरारयसं जातसुद्रेगातिरयं विव्ृण्वन्नाह-चिरा- 
दिति । चिरादनुकत्तो बिषिनीसूत्रवन््रणालतन्तुवद्धिदुरः स्वमेव भियमान ा- 
शातन्तुस्तत्पराप्यारेव तन्तुरिदानीं चुटतु च्छिन्नो भवतु । त्रियतमासमागमाजञा 
दुवैलेवेयन्तं कालमनुडत्ता सेदानीं छिननत्यर्थः । तथेदानीं महानाधिमानसी व्यथा 
स एवं व्याधिर्भिरवधिर्निरवसरः प्रसरतु । मारतीप्राप्निलक्षणमवि प्रतीक्ष्य क- 

थचिदाधिः सोढ इदानीं तस्यावधेरभावनिश्वयातिर्मयांदो विजुम्भतामित्यथः। तथा 
पारि्वस्य चित्तचाश्चस्यस्यारतिरूपस्य धुरोत्कर्षा मय्यय्याजं निष्कपटम् । विख- 
म्भेणेति यावत् । प्रतिष्ठां स्थितिं बरजतु । मालती प्राप्याराया आलम्बनभूताया अप. 
गमाद्रायाक्षिप्ततूखवद प्रतिष्ठां प्राप्रोवित्यथैः । तथा विधिः स्थेयं धत्ताम्। मदनश्च 
कृतकृयो भवतु । उभाभ्यामपि फर्तव्यस्य महतः प्रयोजनस्य महता प्रयलनेन भि- 
वैतितत्वादित्यथः । जीवनमितःपरं क्षणमात्रमपि दुलभमिति भावः । एकस्मि- 
न्कार्यैऽनेककारणसमुच्चयात्पमुच्चयालंकारः ॥ ३ ॥ अथ वेति । खयमेव स्वा. 
त्मानं सभाश्वासयति-- समानेति । समानग्रेमाणं तुत्यानुरागमसुलमं पराधीन- 
त्वेन दुष्प्रापं जनं प्रार्थतवतो मम विधो वामारम्भे वकोयोग एषा परिणतिरियं 
विपत्तिरूपा दशा समुचितैव । ततो न मया वै्कव्यमङ्गीकार्यमिलयेव यदपि हृद्यं 
व्यवस्थापयामि तथाप्यस्मिन्दानश्नरवणसमये नन्दनाय राज्ञा मालती दत्तेव्येतद्राता- 
कणनसमये प्रविगरत्प्रभं तत्क्षणग्रक्षरितकान्ति अत एव प्रातश्चन्द्रयुति असा 
वदनं मामन्तदेहति । वातौश्रवणमात्रेणेवास्या ईददयवस्था । निष्पन्ने तु तत्प्रयोजने 
किमस्या भविष्यतीदयेष एव मम व्यथाहेतुनौस्मद्विपत्तिनिश्वय इत्यर्थः॥४॥ कामः 
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वत्सो माधवो वत्सा माङ्ती च । दुष्करं निराज्ञा प्राणितीति । 
(काशम् ॥ वत्स माधव, च्छामि तावदायुष्मन्; त्वाम् । अथ किं 
मवानमंस्त यथा भूरिवसुरेव मारुतीमसमभ्यं दास्यतीति । 

माधवः--(सलनम् । नहि नहि । 
कामन्दकी--न तर्हि प्रागवप्याया भूरिवयुः परिहीयते । 
मकरन्दः--दत्तपूर्व्याशङ्कयते । 
कामन्दकी-जानामि तां वाताम् । इदं तावत्परसिद्धमेव यथा 

नन्दनाय मारतीं प्राथैयमानं भूरिवयुनपतिमक्तवान् ्रमवति निज- 
कन्यकाजनस्य महाराजः" इति । 

न्दक्यी । दुरमनायमानो दुमनस्को भवन् । वत्सा मालती च । निरास्ा प्राणितीति 
यत्तदेव दुष्करम्। ताटशी काप्यवस्था वतते यजीवनमेव मरणापेक्षया कुत्सनीयम् । 

अरकयग्रतीकारश्चासावनर्थः कपटस्ंविधानमन्तरेण । तच्च दुष्करमिति ममेव 
चित्तव्याक्षेपो बलवानिदयर्थः । भवतु तावत् । धाष्टयौवलम्बनेन समाश्वासयामीति 

प्रका्चमाह--पृच्छामीति। आयुष्मन्निति संबोधनेन मयि वर्तमानायां जीवनसं- 
देहो न कर्तन्य इति सूचयति । पूवौपेक्षयदानीमुद्रेगतिशयस्य किं वा कारणमिति 
पृच्छामि । एतावन्तं कालं भूरिवसुरेव मह्यं स॒तां दाखतीति निधिदय किमेवं परा 
णधारणं कृतं तदेतल्छच्छामि कथय । तथा चेदिदानीं युक्तः परितापातिश्यः । 
तेनैवान्यस्मे तस्याः प्रदानादिति भावः ॥ माधवः- सखज्ञमिति । बालचा- 
पलेन केवलं भवानसखामनुरक्तः । नहि भुरिसना खसतां दास्यामीदयाद्रूतो 

भवानत्रागत इति कामन्द्कीवचनाभिप्रायमवगम्य सल्जमाहेदयर्थः। नहि नदीति 

कुतस्तस्य दासामीति वचनम् । च तावदस्मन्नामापि न जानातीदयारयः ॥ काम. 

न्दकी । तदि पू्वीवस्थाया मूरिवद्न परिहीयते नान्यथा भवति । पूर्वमपि भुरिव- 
सुदासखतीति न तव प्रयाशा । इदानीमपि स। नास्तीति । किमिदानीमुद्रेगाधिक्ये 
कारणम्।भवतोरन्योन्यानुरागोऽपि पूवावस्थातो न परिदहीयते।यद्रसादुभयोर्जीवित- 

धारणमियन्तं काठं ततोनेदानीं िचिदपि नूतनमस्ति।किमिति संताप इति भावः।॥ 

मकरन्द्ः। ययपि भूरिवसुना माधवाय सतां दादयामीति नोक्त, न तद्रचनाशया 

चानेन स्थितं, तथापि मालाः पूव पित्रा कस्मेचिदप्यप्रतिपादनादात्मनश्च योग्य- 

तासंभावनादाशामात्रं स्थितम् । इदानीं तु पूव राज्ञा याचितो नन्दनाय दत्तवानिति 
वाती श्रुत्वा भराशत्वादनिष्टमाशङ्कयत इयस्ति पूर्वोत्तरयोः कालयोवेंषम्य- 
मिलयर्थः ॥ कामन्दकी- जानामीति । अस््येवेषा वातौ । तथापि मालतीं 
दत्तवतो राज्ञः परस्वभ्रतिपादनेऽधिकाराभावादधिकारवता च पित्रा मनःपूवैक- 
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मरकरन्दः--अस्त्येतत् । 

कामन्दकी-- अद च राज्ञा स्वयमेव मारती दत्तेति संप्रत्येव 

पुरुषेणविदितम् । तद्वत्स, वेक्प्रतिष्ठानि देहिनां भ्यवहारतन्राणि । 

वाचि पुण्यापुण्यहेतवो व्यवस्थाः सवथा जनानामायतन्ते । स्रा च 

भूरिवसोरवागनृतात्मिकेव । न सट महाराजस्य निजकन्यका मा- 
ती । कन्यकाप्रदाने च च्रपतयः प्रमाणमिति भेवविधो धमीचारस- 

मयः । तस्मादवस्थितमेवेतत् । कथं च मामनवधानां मन्यते । परय । 

मदत्तत्वादिदानीमपि पूवैवदाशास्त्येवेति नैतावता भेतव्यमिदयर्थः । कथं पित्रा 
निशितं न दत्तेद्याशङडूय तद्रचनपर्यालोचनयापि वरीतुं तावदस्त्येषा प्रसिद्धिरि- 
त्याह--दद तावदिति ॥ मकरन्दः । अस्त्येतत् । मयापि श्रुतमित्यर्थः । अय- 
तनोऽपि वृत्तान्तो राज्ञा खयमेव मालती दत्तान तु पित्रा तस्मदानाधि- 

कारिणेव्येवंरूपः श्रुत एवैत्याह ॥ कामन्दकी- अद्य चेति । नयु यदपि 
खयमेवाय राज्ञा दत्ता न भूरिवसुना तथापि पूरवैमेव प्रभवतीत्यादिवाक्येन तस्या- 
प्यनुमति; प्रतीयत इत्याशङ्कय तद्वचनस्य छलत्मकतया वश्चनाथै प्रयुक्तत्वात्न 
तेन व्यवहारञ्चुद्धिरिति वक्तं प्रथमं लोकव्यवहारस्य प्माणलं दशंयति- 
तद्धत्सेति। देहिनां व्यवहाररूपाणि तन्राणि कुडुम्बकरत्यानि । "तचरं कुटुम्बकृये 

स्यात्" इति हलायुधः । वाचि प्रतिष्ठा स्ितियषां तानि । वचनमात्रनिबन्धन।- 
नीत्यर्थः । पुण्यापुण्यहेतवो व्यवस्थाः सत्यं वदेन्नानरतं वदेदित्यादयः साच्नीया 

मयादा वाच्येवायतन्ते वागायत्ता एव भवमनित। वाङ्मूल एव सर्वोऽपि छभाद्चभहे 
तुव्यैवहार इत्यर्थः । इयं त॒ भूरिवसोवौक्छलस्मिका न तु शुदधेव्याद-सा चेति। 
अनृतात्मिकैवोपचारोक्तिचातुर्येणापाततः सत्यव्परतिभासेऽपि विचार्यमाणे पर- 
मार्थ्या मिथ्यामूतैव । कुत इयत आद- न खदिवति । ईश्वरव्वात्तस्य परकी- 
यकन्यकाखपिस्वातच्रयमस्तीत्यत आद-कम्यकेति | वृपतयः प्रमाणं परिच्छे. 
तारः । स्वतन्नकतौर इति यावत्। इत्येवंविधो धर्माचारो धार्मिकाणामाचारस्तस्य 
समयस्तत्पवर्तकं शाच्रम् । कचिदपि न दृष्टमिति रोषः। तस्मात्पित्रा चाप्रदानाद्रा- 

हश्वानधिकाराद्राजकतृंकप्रदानं सोकशाच्रविशदधमित्येतदवस्थितमित्याह-तस्मा- 
दिति । तदस्या वायाः पर्पक्प्रायकलेन गेतावता नैराश्यं भावनीयमित्या- 
सयः । किंच मयि जीवन्त्यामपि कथं मवद्धतिरिक्तगामिनी स्यादिति विश्र- 
सजमना्थं साहंकारमाह--कथं चेति । अप्रमत्तेवादं भवत्संषटने वते । 
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मा वां प्पन्नेष्वपि नाम तन् 
त्पापं यदस्यां त्वयि वा विशङ्कयम् | 

तत्सवैथा सेगमनाय यत्नः 
प्राणव्ययेनापि मया विधेयः ॥ ९ ॥ 

मकरन्दः- पव युर युज्यमानमादिरयते युष्मामिः। अपि च । 
द्या वा सेहो वा मगवति निनेऽसिष्शिड्जने 

भवत्याः संप्राराद्विरतमपि चित्तं द्रवयति । 
ततश्च प्रनरज्याप्तमययुरमाचारविमृखः 

प्र्क्तस्ते यत्नः प्रभवति पूर्नदैवमपरम् ॥ १ ॥ 
(नेपथ्ये । ) 

मञव् कामन्द्हः एमा भद्िणी विण्णावेदि नहा मादिं वे्तूण 
तुरिअं आअच्छेत्ति। 

१, भगवति कामन्दकि, एषा भर््ी विज्ञापयति यथा मालतीं गीत्वा 

त्वरितमागच्छेति । 

यम 

तन्नानिष्टमाशङ्कनीयमित्यथैः। तदेवाह-मा वामिति । अस्यां त्वयि च यत्पाप- 
मनिष्टं विशङ्कं युवाभ्यामन्योन्यमस्मदादिभिश्व श्रम परयति भयान्यपदेऽपिः 

इति नीला प्रमवरादस्थानेऽप्यनिष्टराड्िभिराशङ्कनीयं तद्रा युवयोः सपत्नेष्वपि 
माभूत् । अनिष्ट हि शत्रुगामित्वेनेभ्यते। इदं तु तेष्वपि नेक्षितुं युक्त मित्यवस्था- 
दोस्थ्यातिशयोक्तिः । तस्मात्सर्वथान्ततो गत्वा प्राणव्ययेनापि भवत्सगमनाय 
यन्नो मया विधेयः । कायं इत्यथः । इयं च यत्नाद्या द्वितीयावस्था । यथा--(अ- 

पर्यतः फलगप्राक्ि यो व्यापारः फलं प्रति । परं त्वौत्सुक्यगमनं स यत्न इति 
कथ्यते।॥" इति ॥ ५॥ मकेरन्दः। अपि चेत्यादि । संसाराद्विरतं राग- 
दरेषवासनाविवजितमपि चित्तं दवयति कृपद्रं करोति । दयेति । दयायुकम्पा, 
हः प्रेमाख्यो भावः । अतो दयाज्ञेहपरवरशत्वात्वदन्तःकरणस्य म्रत्रज्यासमये 

संन्याससभ्रदाये सुलभो योऽष्टा्गयोगाभ्यासादिराचारस्तस्य विमुखो विरोधी । 

भयं यलनः प्रसक्तो बलादापतितः। अपरं पुनरितःपरं तु दैवमनयोभौगधेयं प्रभ. 
वति । त्वया तु यावत्करतव्यं तावक्ियत इत्यथः । इदं चाचुनयरूपं पयुंपासनं ना- 
माङ्गम् । यथा--अनुनीतिः पयुपासिः' इति ॥ ६ ॥ नेपथ्ये । भगवति 
कामन्दकि, एषा देवी विज्ञापयति यथा मालतीं गरदीत्वा तरितमागच्छेति ॥ 
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कामन्दकी--वत्पे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
| (सवां उत्थाय परिक्रामन्ति ।) 
(मालतीमाधवौ सकरुणानुरागमवरोकयतः । ) 

माधवः-- कष्टम्, एतावती हि माधवस्य मारुत्या सरम लोकयात्रा 

जहो नु सट मोः; 
सुटदिव प्रकटय्य सुखप्रदां 

प्रथममेकरसामनुकूरुताम् । 

पुनरकाण्डविवतेनदारुणः 
प्रविशिनष्टि विधिमनसो रुजम् ॥ ७ ॥ 

माटती-( अपवायं }) महाणुहाव डोअणाणन्दअर्, एत्ति 
दिष्धोि । 

लवङ्गिका--हंद्धि । सरीरसंपअं एव्व णो पिअप्रही आने- 
विदा अमचेण। 

१. महानुभाव कोचनानन्दकर, एताबहृष्टोऽसि । 
२, हा धिक् | दारीरसंशयमेव नः प्रियसख्यारोपितामावयेन । 

मालतीमाधवौ सकरुणं परस्परानिष्टदाङ्कया सानुरागमन्योन्यभावाथिगमेना- 

वलोकयतः ॥ माधवः । माधवस्य दुः सेकभाजनसख ममेत्यथौन्तरसंक्रमित- 
वाच्यता। मात्या समं लोकयात्रा दशनसंलापादिरूपोऽनुरक्जनव्यवहार एता- 

वतीयत्येव परिसमाप्ता । तदेतत्कष्टमित्यर्थः । अहो आश्वर्यं । नु वितर्के । खट 
प्रसिद्धो । भोः संबोधने । हे हृदय, आशयं खट ॒विधेुविंलतितमिति वितके- 
यामी; । तदेव दुविंलसितमाद--सुह्टदि वेति । असी विधिः प्रथमं ुह- 
न्मित्रमिवैकरसां तदेकस्वभावां प्रकारान्तरशुल्यामनुकूकतां प्रस्तुतकार्यानुगुण्यं 
ग्रकटीक्रत्य पुनः स एवाकाण्डेऽनवसरे यद्विवर्तनं विरुद्धार्तः प्रातिकूल्येन 

व्यवहरणं तेन दारुणो विधिः । मनोरुजं चित्तरोगं प्रविरिनष्टि । प्रयोजनं विध- 

टयस्याधिमात्रमवडेषयतीत्यथेः । विधिनिन्दया विषादो व्यज्यते॥५॥ मारुती । 
महानुभाव लो चनानन्द्कर, एतावदृष्टोऽखि । न पुनदंस्यसे मम॒ जीवनाभावा- 
दित्याशयः । रोचनयोरेवानन्दस्वया कृतः। मनसस्तु महती व्यथेव संपादिते- 
त्यस्य ध्वनिः । इदं च म्रत्यक्षनिष्ुरतवाद्रजं नामाङ्गम् । यथा--श्रत्यक्षनिषटुरं 

वज्रम् इति । छवङ्किका । दा धिक् । शरीरसंश्चयमेव नः प्रियसखी समारोपि- 
तामात्येन। तदिदानीं भगवति, लमेव गुरुजनस्पृहां विदाय मालतीप्राणत्राणे त्वरितं 
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मारती-परिणदं दाणि जीविदतिण्हाए फलम् । णिव्वूदढं अ 
णिक्ररुणदाए तादस्स कावाछित्तणं । परिणिद्िदो . देग्वहद्अरस 
दाटणस्मारम्भपरिणामो । ता कं वा उवाङमामि मन्द्माइणी } क 
वा अप्तरणा मरणं पडिवलज्नामि । 

टवङ्गिका --संहिः इद इदो । ( परिकरामति । ) 
माधवः । ( खग्तम् । › नूनमाश्चासनमानमेतन्माधवस्य सहजखे- 

हमात्नकातरा मगवती करोति । ( से्रेगम् । ) हन्त; सवथा संशयित- 
जन्मप्ताफलस्यः सवत्तोऽसि । तत्कि कतंन्यम् । ( विचिन्त्य । ) न खलु 

१. परिणतमिदानीं जीवितव्रष्णायाः फलम् । निन्यूदं च निष्करुणतया 
तातस्य कापालिकत्वम् । परिनिष्टितो देवहतकस्य दारुणसमारम्भपरिणामः। 

तत्क वोपालमे मन्दभागिनी । कं वाश्चरणा शरणं प्रतिपये | 
२. सखि, इत इतः । 

यतस्वेत्याश्चयः ॥ मारुती । परिणतमिदानीं जी विततष्णायाः फलम् । निव्यूषं च 
निष्करुणतयां तातस्य कापालिकत्वम् । कापालिक एव परं च्ीबाटादिवधे निष्क- 

रुणः । तेन पञ्चमाङ्ूकृत्यं च किंचित्पूचितम् । परिनिष्टितः परिसमाक्नि गमितो 

देवहतकस्य दारुणसमारम्भपरिणामः । कमुपालमे मन्दभाग्या । कं वाशरणा श- 

रणं ्रतिषये । अनेन । माधवं कामन्दकीं च प्रति कथं युवयोः सतोरप्यहमीदशीं 

दरामनुभवामीति तदुपक्रम्यतां यथोचितं म्रयतन इति सूच्यते । एतत्सूचनाथ- 

मेवाधीरयापि मालत्या माधवसंनिधनेऽपि निच्रपीभूयाक्रस्दितिमिति मन्तव्यम् ॥ 

लवङ्गिका । सखि, इत इतः । आगम्यतामिति शेषः ॥ माधवः । नून- 

मिति । कथं वा राजनि प्रतिपक्षे तद्विरोधेन भगवती कायं निष्पादयेत् । 

तदस्या वचनमाश्वासनार्थमेवेयथः । संशयितं जन्मसाफल्यं मालती प्राप्निलक्षणं 

यस्य तादशः संृत्तोऽस्मि। अत्र माकतीप्राप्तिरेव जीवितसाफल्यमित्यनेन तदनु- 

रागतद्रणातिशयप्र्यापनात्सातिश्चयवचनकूपं पुष्पं नामाद्गसुक्तम् । यथा--धुष्पं 

सातिशयं वचः' इति । इदानीं जालयमुचितेनापि क्षिप्रफलग्रदेन बाह्यागमप्रसिद्धेन 

साहसिकजनकृत्येन महामा संविक्रयेणापि प्रयोजनं साधनीयमिति विचिन्त्य नि- 

धारयति -न खदिवति । महामांसं पुरुषमांसम् । इयमपि द्वितीयावस्था द- 
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महामांमविक्रयादन्यदुपायान्तरं पश्यामि । ( काशम् । › वयस्य मक- 
रन्द्, अपि मवानुत्कण्ठते मद्यन्तिकायाम् । 

भकरन्दः--अथ किम् । 
तन्मे मनः क्षिपति यत्रसप्रहार- 

माखोक्य मामगणितस्वछ्दत्तरीया । 
तस्तेकहायनकुरङ्गविरोटदष्टि- 

राशछिष्टवत्यश्रतस्ंवल्तिखिवङ्गेः ॥ ८ ॥ 
माधवः--न दुकेभा बुद्धरक्षितायाः प्रियप्खी । अपि च। 

प्रमथ्य क्रव्यादं मरणसमये रक्ितवतः 
परिष्वङ्क छन्ध्वा तव कथमिवान्यन्न रमताम् । 

तथा च व्यापारः कमङनयनाया नयनयो- 

स्त्वयि व्यक्तस्रेहः स्तिमितरमणीयशथिरमभूत् ॥ ९ ॥ 

भ्या । वयस्येति । अपि प्रश्रे । उत्कण्ठत उत्सुको भवति ॥ मकरन्दः । 
अथ किम् । बाटमुत्कण्ठितो ऽहमित्यथैः। तदेवाह- तदिति। सरसग्रहारं सशो- 
णितक्ादृलकरजक्षतं मामालोक्याविचारितविगरःकुचावरणां्चुक्ा । अनेन तात्का` 

लिकी तस्याः कान्तिरुक्ता। त्रस्तो य एकदायनकुरङ्गसस्येव विलोला दण्िय॑स्याः सा । 

अनेन तस्या अप्युदरेगप्रतीतेरनुरागातिशयःग्रद्याप्यते। अग्रतसंवलितेः सुधारसा- 
प्टुतैरिवाङ्गेः । अनेन तदद्गसंस्पदैस्य परमसौहिदयहेतुकत्वमु क्तम् । आश्चिष्टवत्या- 
लिङ्गन कृतवतीति यत्तदालिद्धनं कवरं मे मनः क्षिपति । व्यथयतीत्यथः ॥ ८ ॥ 

माधवः । नेति। बुद्धरक्षितायाः प्रियसखी त्वया न दुठंमेति मकरन्दमाश्वास- 
यति । अदुलैभ्वमेवोपपस्या निरधारयति--अपि चेति । प्रमथ्येति | मरण- 
समये तस्याः प्राणविपत्तिकाटे कव्यादं मांसादनं व्याघ्रं प्रमथ्य निहत्य रक्षितवत- 

स्ताहशन्यसने प्राणत्राणरक्षणमुपकारं कृततवतस्तव परिष्वङ्ग स्वयंग्रहं छन्ध्वा 

कथमिवान्यत्र लद्वतिरिक्ते रमतामनुरक्तचित्ता भवेत् । तथा हि तदानीमेव 

स्वजीवितप्रदायिनस्तवे मदीयं जीवितं शरीरं च समर्पितमिति स्वयंग्रहारलिङ्गनेन 

कथितम् । अतस्त्वदर्धितजीवितेयं नान्यत्राजुरज्यत इति भावः। यथा मया निधितं 
तथा च तदनुरूप एव तस्या नयनयोग्योपारो व्यक्तलेदः प्रकटीकृतप्रमातिशय- 

स्तथा स्तिभिततया विषयान्तरासंस्पर्दोन तत्रैव निमम्मतया रमणीयो मनोहरस्स्व- 
यि विषये चिरमभूत् । सन्नदावलोकनादेव निश्चीयते तस्यास्वष्येवासक्तिरित्यथेः। 
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तद॒त्तिष्ठ । वरदासिन्धुसेमेदमवगाह्य नगरीमेव प्रविरावः । 
( उत्थाय परिकामतः। ) 

मकरन्दः--अयमपौ महानयोन्यतिकरः । य एषः 

जरनिबिडितवच्र्यक्तनिश्नोन्नताभिः 
परिगततटभूमिः स्रातमात्रोत्थिताभिः। 

रचिरकनककुम्भश्रीमदाभोगतुङ्ग- 
स्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकामिरवंधूमिः ॥ १० ॥ 

( इति निष्करान्ताः सर्वे । ) 

इति महाकविश्री मबभूतिविरचिते माखतीमाधवे चतुर्थोऽङ्कः । 

इदं चोपपत्या निणयकूपभुपन्यासो नामाङ्गम्) यथा 'उपपत्तिकृतो योऽथः स उप- 

न्यास इष्यते" इति ॥ ९ ॥ वरदेति । वरदा सिन्धुश्ेति नयौ । तयोः संभेदः 

संगमः ॥ मकरन्दः । व्यतिकरोऽपि स एव । य एष इति । योऽयं नयोः 
संभेदः । जलेत्ति । पुण्यतीर्थत्वादवगाहना्थंमागतामिरवधूमिः सकलपौराङ्ग- 
नाभिः परिगततटमूमिर्व्याप्ततीर प्रदेशः । द्यत इति दोषः । वधूर्विरिनष्ि-- 

ल्ञातमात्रोत्यिताभिः ज्ञानसमनन्तरमेव निगैतामिः । अत एव जलेन निबिड 

तमदल्यन्तसंश्चिष्टं यद्रल्नं तेन व्यक्ताः सम्यग्विभाव्यमाना निन्रोन्नतप्रदेज्ञा नाभि- 

मध्यकुचमण्डलनितम्बजघनायवयवसंनिवेशा यासां ताः । तथा रमणीयकाच्चन- 

कलशकान्तिमन्त आभोगेन परिपूणैतया तुङ्गश्च ये सतनास्तत्र विनिदहितानि 

न्यस्तानि दस्तखस्तिकानि व्यलस्तसंकुचितस्वस्तिकाकारदस्तयुगलानि यासां 

ताभिरिति तक्षणल्लातोत्थितवधूस्वमावोक्तिः । अथ च क्लानार्थमागताभिर्वै- 

धूमिरित्यनेन नानाजातिनगराङ्गनाप्रतीतेवेणसंहारो नाम प्रतिमुखसंधेरङ्गमिति 

द्ष्टग्यम् । यथा--वभैसंहार इत्युक्तो नानाजातिसमागमः * इति ॥ १० ॥ 

विचित्नरव्यञ्ननाप्राणाः ररप्यशब्दार्थबन्धुराः । 

जयन्त्यभिनवोषासा भवभूतिकवेर्गिरः ॥ 

इतिश्रीमद्धारद्राजकुरुतिलकपर्वैतनाथयायजुकनन्दनतरिपुरा- 
रिसूरिविरचितायां माङतीमाधवभावप्रदीपिकायां चतुर्था 
विषरणम्॥ 
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षडधिकदशहानादीचक्रमध्यस्थितात्मा 
हदि विनिहितरूपः सिद्धिदस्द्विदां यः। 

अविचलितमनोभिः साधकै्ग्यमाणः 
प जयति परिणद्धः रशक्तिमिः शक्तिनाथः ॥ १ ॥ 

पश्चबाणसुह्ेरिवामवामेतराङ्गकम् । 
वीरशृङ्गारयोरेक्यं हृदि स्फुरठु तन्महः ॥ 

अथ पूर्वाहूसूचितमहामांसविक्रयोपयोगिवृत्तान्तं सूचयितुमेकपान्नभ्रयोज्यं शुद्ध - 
विष्कम्भमारभते-तत इति । एकेनापि मध्यपात्रेण शुद्ध विष्कम्भो भवत्येव । 
यथाह--टुद्धो ऽकेन वैकेन मध्यपात्रेण योजितः? इति । भआकाशयानेनेति योगि- 
नीत्वेन खेचरगमनादिसिद्िसंपत्तेः । भीषणो भयंकर उज्ज्वले दीप्तश्च वेषो यसाः 
सा। कपालकुण्डलेत्यन्वथ नाम ॥ षड़धिकेति। शक्तीनां जञनेच्छाक्रियोपलक्षित- 
स्वभावपरिस्पन्दरूपाणां नाथः प्रयोक्ता । अत एव ताभिः परिणद्ध व्याप्तः । विचि- 
त्रविश्वपरिस्पन्दस्वतनच्रनिमातेति यावत् । यद्रा शक्तीनां ब्राहयादीनां नाथः। भत 
एव ताभिः परिणद्धः स्वप्राणेश्वरवुद्धया प्रणयाद्रेष्ितः कापालिकदरानप्रतिपायभूत- 

नाथो जयति सर्वेत्किषेण प्रकारते । तादशस्येव नमस्का्यत्वात् । कीटशोऽसावि- 
त्यत आद-षडधिकेति । षडधिका दन्न षोडश या नाञ्वस्तासां यच्चक्रं मण्डलं 

पिण्डरूपं तख मध्यं हृदयं तत्र खित आत्मा स्वरूपं यस्य सः। नाडीनामनन्तत्वेऽपि 

प्रधाननाडीनामिडादीनां षोडरसंख्यात्वात्डपिकदरेव्युक्तम् । इडादयो ना- 
उ्यश्च (ईडा च पिङ्गला चैव चुुप्ना च परा स्मरता । गान्धारी हस्तिजिह्वा च 
पूषा सुवशा तथा ॥ अलम्बुषा कुद्थैव शङ्किनी दशमी स्म्रता । ताढजिहा 
च जिह्वा च विजया कामदा परा ॥ अग्रता बहुला नाम नाद्यो वरयुसमीरिताः॥' 
इति । अपरिमितसुक्ष्मनाडीसहितप्रधानषोडरदानाडीसमूह एव रुधिरवसामांसादि. 
धाठुपरिपूरितं लगाच्छक्नं पिण्डसन्दवाच्यं शरीरमिति योगमागैः।यद्रा । षडभ्य- 
शक्रेभ्योऽधिकस्य । सप्तमस्त्यथः । दशनाडीचक्र दशनाच्यात्मकं चक्रं नाभि- 

कमलरूपम् । यद्रा । धडयिकदशनाडीनां षोडशनाडीनां चकं पोडरनाञ्यात्मकं 

चक्रं कण्टबिख्वत्य॑नाहताख्यम् । तत्र॒ सित उपासनाविरेषाथ संनिधापित 
आत्मा खरूपं यद्ेत्यर्थः । तयथा चक्राणि योगशान्ने-- “चतुदंलं सखादाधारे 
स्वाधिष्ठने च षड्दलम् । नाभी दश्षदलोपेतं सुयैसष्यदलं हृदि ॥ कण्ठे खात्पोड- 
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इयमिदानीमहम् 

नित्यं म्यस्तषडङ्गचक्रनिहितं हत्पद्ममध्योदितं 
पयन्ती रिवदूपिणं छयवक्षादात्मानमम्यागता । 

नाडीनायुदयक्रमेण जगतः पञ्चासृताकषणा- 
दुप्रा्तोत्पतनश्रमा विघटयन्त्यमेनमोऽम्मोमुचः ॥२॥ 

उद्र्तस्वडितकपाखकण्ठमाला- 
संघट् कणितकराररकिंकिणीकः । 

रादटं भरूमध्येऽशीतिसंमितम् । सदखदलमाद्यातं ब्रह्मरन्ध्रे ठ पङ्कजम् ॥ एतानि 
सप्त पद्यानि चक्रस्थानि प्रचक्षते ॥* इति । नाडीचक्रात्मककमल्यनां नाञ्च एव- 
दलानि । अनेन चाणुरङ्गष्टपरिमाणो वा जीव इति तन्मतम् । तद्विदां तादगाल्- 

खरूपद दानां योगिनां हदि विनिहितं रूपं यस्य सः । तथाविधः सन्सिद्धिदो 

भुक्तिमुक्तिप्रदः । अविचलितमनोभिरविषयान्तरपरित्यागेन स्वैकतानमनस्कैः सा. 
धकः स्वोपासकेरयोगिभिभरग्यमाणो ऽन्विष्यमाण इति । अत्र नाडीचक्रादिपदानां 
केवलयोगदाच्प्रसिद्धत्वाद प्रती तत्वमपि स्वात्मविमरौने न दुष्टत्वं किंतु गणत्व- 

मेवेयाहुः ॥ १ ॥ दयमित्यादि । नित्यमिति । नित्यं प्रतिदिनं जपोपक्रमस- 
मयेऽनुष्ेयमन्ताङ्गत्वेन यन्यस्तं तत्तत्स्थानेषु ह्दयाय नमः, शिरसे स्वाहा" इत्यादि 
षडङ्गन्यास प्रकारेण विन्यस्तं । षडद्गानां हृदयरिरःरिखाकवचनेत्राल्राणां चकं सङ्क- 

स्तन्न निहितस्तन्मध्यगतत्वेन ध्यातः । मां कोऽपि मन्त्राधिदेवतात्मकत्वेनात्मानं 
ध्यात्वा मन््रमयुतिष्ेत" इत्यागमः । अत एव हृतद्यस् हदयकमलस्य मध्य उदितं 

प्रकारमानं शिवरूपिणमाःमानं पश्यन्ती । इयमहं लयवशादृष्वै माकृष्टस्य वायो- 
स्तेषु तेषु नाडीनिवेरोषु ठत्तिनिरोधो गगनगमनहेतुभूतो योगज्चाच्रप्रसिद्धो ल्यः। 
तद्रशद्धेतोनाडीनां पाथवाप्याम्ेयवायन्यनाभसाख्यानां पश्चभूतप्रकृतिकानां ना- 
डीविदोषाणामुदयसाम्यावस्थात्तिरोधानक्रमेण तत्त द्धतांशाकषेणसराधनेन जगतो 
जङ्गमस्य जन्तुवस्य यान्यारम्भकाणि पश्वाश्रुतानि न भ्रियन्ते नात्यन्तं विनयन्ति 
कार्यकारणरूपेण सवैदावस्थानादित्यम्रतानि पच्चमहाभूतानि तेषामाकर्षणात् । 
यद्वा--विट् च मूत्रमणखज्जा शुके प्श्वागतं स्मरतम्” इति । तेषामाकवषै- 
णादप्राप्तोत्पतनश्रमाचुत्पन्नाकाशोद्रमनप्रयासा सत्यत॒एवाग्रनभो नभसोऽग्र- 

ऽम्भोयुवो मेघान्विधटयन्स्यपसारयन्तीदानीमभ्यागता । उद्यं करालायतनं 

्रा्तेत्य्थैः ॥ २ ॥ उद्धुत्तेति। उदततोध्वै विक्षिप्ता ततः स्खलिता च या 
कपिरेव ग्रथिता कण्ठमाल प्रीवालेकारस्तत्र संषष्टः कपालानां परस्पराभिषात- 
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पर्याप्तं मयि रमणीयडामरत्वं 
संधत्ते गगनतलप्रयाणवेगः ॥ ३ ॥ 

तथा हि। 
विष्वग्ृत्तिजेयानां प्रचरति निबिडग्रन्थिषन्धोऽपि भारः 

संस्कारक्राणदीधं पट रटति कृतावृत्ति सदटराङ्गघण्टा । 
ऊर्व धूनोति वायुर्षिवृतरशवरिरःश्रेणिकुज्ञेषु गुञ्ञ- 

छत्ताङः किंकिंणीनामनवरतरणत्कारहेतुः पताकाम् ॥ ४ ॥ 

(परिकम्यावरोक्य च । ) इदं च पुराणनिम्बतेखाक्तपरिभरज्यमानरसो- 
नकरसगन्धिमिश्चिताधूमेरधस्ताद्विमावितस्य रमदानवाटस्य नेदीयः 
कराायतनम् । यत्न पयंवत्ितमन्रप्ताधनस्यासट्ररोरषोरषष्टस्याज्ञया 
सविरोषमद्य मया पूजाप्ंमारः संनिधापनीयः । कथितं हि मे गु- 

स्तेन क्रणिताः संजातक्रणाः । शस्दायमाना इति यावत् । कराछा दन्तुराः कि- 
किण्यः कण्ठमालास्थापिताः श्षुद्रषण्ठिका यत्र सः । गगनतलप्रयाणवेगो भयि 
पर्याप्तं परिपूणे रमणीयं मनोहरं डामरत्वमोद्धय्यं संधत्ते । संपादयतीलर्थः ॥३॥ 
तदेव रमणीयडामरत्वं प्रकटयति-विष्वगिति । विष्वकसवैतो वृ्तिरवस्थानं 
यस्य स तादशो जटानां भारो दढतरभ्रन्थिषन्धो ऽपि वेगवश्ञासप्रचलति । तथा ख 
टद्विनद्धा घण्टा संस्कारेण राब्दजनक्रासिधातादिजन्येनामिहन्यमानगतेनातिरयेन 

कृयिंकपरिकल्प्येन जनितो यः काणो रणरणध्वनिस्तेन दीपै यथा तथा । पटु । 
कृता आत्तः पुनःपुनरभ्यासो यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणन्रयम् । रटति 

ध्वनति। तथा विद्रृतानि यानि शवरिरांसि तेषां या प्रणी तसयाः कुञ्ञेषु सरन्ध्र- 
कुहरेषु गुज्ञञरब्दायमान उत्ताल उद्भटः किंकिगीनामनवरतर णत्कार स्याविच्छिन्न 
निक्राणस्य हेतुवौयुरवेगोत्पन्नोऽनिलः पतःकां खटाङ्गावबद्धामू्वं यथा सदेवं 
धूनोति कम्पयति ॥४॥ परेकम्येत्यादि । इदं च तत्करा्ायतनम् । की 
दाम् । रमश्ञानवाटस्य पितृवनप्रदेरालय नेदीयोऽतिसंनिहितम् । रमश्नानवां 
विरिनष्टि-- पुराणेन निम्बतेलेनाक्तस्य परिशज्यमानस्य रसोनकस्य ल्ुनसख । 
“लयनं एृञ्ञनारिष्टमदहाकन्द्रसोनकाः° इयमरः । यो रसो नियौसस्तस्य गन्ध ३३ 
गन्धो येषां तेश्चिताधूमेगेगनंकथरधस्ताद्भूतले विभावितस्यानुमितख महतो वि 
स्तीणैस्येति । यत्र करालायतने पयंवसितमन्त्रसाधनस्य परिसमापितपुरश्वरणस्य 
सविशेषं पूवपेक्षया विरेषसदकृतं यथा स्यात्तथा पूजासंभारः पूजोपकरणकलापः 
संनिधापनीय उपस्थापनीयः । विशेषः को वेत्यपेक्षायामाद- कथितमिति । 
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र्णा--्त्से कपाल्कुण्डले, भगवत्याः कराया यन्मया प्रागुपया- 
चितं खीरव्रमुपहतैन्यम्, तदत्रैव नगरे विदितास्ते" इति । (सकोडकः- 
मवलोक्य । ) तत्कोऽयमतिगम्मीरमधुराकृतिरुत्तम्मितकुिल्कुन्तङमारः 
कृपाणपाणिः दमहानमवतरति । य एषः । 

कुवख्यदरदयामोऽप्यङ्गं द्धत्परिधूरं 
टटडितविकटन्याप्तः श्रीमान्यृगाञ्ुनिभाननः 

हरति विनयं वामो यस्य प्रकाशितसाहः 
प्रविग्दखक्पङः पाणिरुलन्नरनाद्गछः ॥ ९ ॥ 

( निरूप्य । ) स एष कामन्दकीसुहृत्पु्रो महामांसस्य पणयिता मा- 

प्रागुपयाचितं पूवे प्रार्थैतं सिद्धेऽसिन्मन्ते भगवये ल्रीरलमुपहारीकरिष्यामीति 
संकतिपितम् । उपहतैव्यमानेतन्यम् । तत्घ्ीरलं चात्रैव संनिहिते नगरे विदितं 
सरवंजनप्रसिद्धमास्त इति ॥ सकौतुकमिति । एताद्रघकुमारमधुराकारसख 
कथं निशायामन्र निर्निमित्तं संचरणमिति सकौतुकम् । अतिगम्भीरमधुराृतिगौ- 
म्भीर्यमाघु्युणस्चालिन्याकृतिरयस्य सः । 'भीरोककोधहरषषु गाम्भीर्यं निर्विका- 
रता । सर्वावस्थासु माधुय प्रियाणां मुदुकारिता ॥* उत्तम्भितो जूटीकृदय बद्धः 

कुटिः करालः कुन्तलभारः केशकलपो यस्य सः । कृपाणपाणिः खद्गहस्तः 
दमशानमवतरति । तत्कोऽप्ययं मुदु्रकृतिरपि ऊतधिद्धेतोरचिरपरिग्रद्यीतसाद- 
स॒भ्थापारः । तदेष विचारणीय इत्यारयः। तमेव निवंणेयति--य एषः । कुव- 
खछयेति। स्वभावत इन्दीवरदलनीलोऽपि विरहादिनिमित्तसंस्कारराहित्यात्परिधू- 
घरं विवणेमद्गं दधद्विभ्राणः तथा महानायकतया विनयगाम्भीर्यधेर्यसाचित्वे- 
नात्रापि दमशानप्रदेशे ल्कितो गाम्भीयैमनोहरो निःशङ्कशरणविन्यासो 
यस्य सः । श्रीमान्महाभाग्ययोतककान्तिविशेषयुक्तो खगङ्गनिभाननः पूरण॑- ` 
चन्द्रमण्डलसंनिभवद्नो य एष परिदर्यतेऽतो नेदमस्य समुचितं कम । रतु 
न साहसमनारह्य नरो भद्राणि परयति" इति न्यायेन जीवितन्ययेनापि साधनीयं 

किंचिदभिलषितं साधयितुमेव सादसमवलम्बितमिति भावः । यस्यास्यग्रक्षर- 
हुधिरक्देमो कलनरजाङ्गलो विसन्नरमांसखण्डः प्रकरीकृतसाहसो वामः पा- 
णिरेव केवलं विनयं हरत्यविनयं योतयत्ति । समाससण्डवामकरद्ौनादे- 

वास्य साहसं प्रतीयते! तदतिरिक्तावयवदशैने तु प्रशान्तो विनीताकार एव प्रती. 
यते । न घाईहसमित्यथः ॥ ५ ॥ निरूप्य निशि । सं एष इति । यः काम- 
न्द्कीसुहृदो देवरातस्य ऊुण्डनेश्वरसचिवस्य पुत्रो बाल एवास्माभिः स 

मा० ११ 
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धवः । तत्किमनेन । यथाप्तमीहितं संपादयामि । विगरितप्रायश्च 
पञ्थिमपध्याप्तमयः । तथा हि । 

ग्योस्नप्तापिच्छगुच्छावहिमिखि तमोवह्रीभिररियन 
पयैन्ताः प्रान्तवृत्या पयसि वसुमती नूतने मजतीव । 

वा्याप्तवेगविष्वग्िततवल्यितस्फीतधूम्याप्रकाश्ं 
प्रारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति निनं नीडिमानं वनेषु ॥ १ ॥ 

(इति निष्करान्ता ।) 

इति शुद्ध विष्कम्भः। 
(ततः प्रविशति यथानिर्दटो माधवः । ) 

माधवः-(सारासम् ।) 

एवासौ कायैवशादिहागतः किंचिदतिदुःसाधकं काय साधयितुमवलम्बितसाहसो 

महामांसस्य विक्रेता भूत्वेह संचरति । युज्यते चास्येतन्मनुष्यदुष्करं कर्म । यदसौ 
महायोगिन्याः कामन्दक्याः सुहृत्पुत्र इति भावः । पणयिता ग्यवहतौ । किर. 

तेति यावत् ।'पण व्यवहारे स्तुतौ च” इति धातोस्तृचि रूपं पणयितेति। तत्किमनेन । 

अयमपि खकृत्यं निवेतंयतु । अहमपि मदिषटं संपाद्यामीर्धः। गुरवाज्ावुष्ठानस्य 

कालोऽप्यनुयुणोऽयं प्राप्त इत्याह-विगङितप्राय दति । निग्रं्तकत्प इदयर्थः। 
व्योच्र इति । व्योप्नः पन्ता अवनीतलप्रान्तेष्ववनतास्तिरस्करिणीवतल्मतिभा- 

समाना वियत्तयः। तमोवष्टरीभिरन्धकारल्ताभिस्तापिच्छगुच्छावलिभिरिव तमा- 

लस्तबकपद्भिभिरिव त्रियन्त आच्छायन्ते । तथा परथिवीप्रान्तव्रस्या परितः पर्य- 
न्तदेशनिमज्जनकरमेण नूतने प्रत्यग्रतया कटषे पयसि मजतीव । अन्धकारा. 
वृता पयोराचिनिमप्रेवेद्युरक्षते । तथा त्रियामा रातिः प्रारम्भे स्वभ्रवेरासमयेऽपि 

वाद्यानां मण्डलाकारवातानां सम्यग्वेगेन विष्वकसर्वतो वितता विस्तारिता ततो 

वलयिता संजातवलयाकारा स्फीता ग्रचुरा या धूम्या धूममण्डछी तस्याः प्रकाशो 
यत्र तं निजं स्वकीयं नीलिमानं तरुणयति । प्रमुख एव संतमसनैल्यं यौवनदशां 
प्रापयतीत्यर्थः ॥ ६॥ एवं महामांसविक्रयायं माधवप्रवेरं, करालायतने पूजा्थम- 
धोरघण्टस्य संनिधानम्,तत्र माललयानयनं च सूचयित्वा कपालकुण्डला निष्कान्ता॥ 
इति शद्धविष्कम्भः ॥ तत इत्यादि । यथानिर्दिष्टः कपाटकुण्डलया निह. 
पितरूपः ॥ माधवः-सारसमिति । यदुरैशेन महामांसविक्रयाष्यं कर 
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प्रमादरौः प्रणयस्पृशः परिचयादुद्वाढरामोदया- 
स्तास्ता मुग्धो निपतगंमधुराशरेष्ठा मवेयुमेयि । 

चिकीर्षितं तसप्रयोजनारौसापूरवैकमाहत्यथैः । प्रेमेति । शूङ्गारस्य स्थायीभावखय 
रतिरूपस्य प्रकर्षलशक्षणावस्थाविरेषः प्रमेत्युच्यतेप्रममानप्रणयज्ञेहायुरागा रतेरेवा- 
वस्थामेदाः । यदुक्तम्--इयमङ्करिता प्रेम्णा मानात्पहटविता भवेत् । सकोरका 
प्रणयतः ज्ेदात्छुसुमिता भवेत् ॥ रागात्फख्वती सेयमनुरागेण भुज्यते ॥* इति 
परस्पराश्रयधनं निरूढं भावबन्धनम् । यदेकायत्ततोपाधि तस्रमेति निगयते ॥ 
इति । तेनाद्रौः सरसाः । आयुकूल्यश्ालिन्य इति यावत् । उक्तं च--'यदयदस्याः 
प्रियो वक्ति तस्य तस्याछ्चकारिताम्। योग्यतामाद्रैतामाहुर्मनःकाटष्यनाशिनीम् ॥॥" 

इति । तथा प्रणयं स्पृशन्ति तेनानुरज्यन्त इति प्रणयस्पृशः । प्रणयो यथा- 
“उपचार्भिथो यूनोरयदराह्याभ्यन्तराभिधेः । प्रेम नीतं प्रक चेत्स एव प्रणयः 
स्मरतः) इति।तथा परिचयात्तस्येव प्रणयस्य पुनःपुनरवलोकनसंभाषणस्पश्ादिभिः 

परिपोषात् । “विदेशस्ये श्रते वापि दुधैङे प्रतियोगिनी । धर्मिणि दाकारीयः स 
प्रीढल्नेह उच्यते ॥ "इत्येवंरूप प्रोढन्नेदात्मकतापत्तौ सत्यां तत उद्वाढः भरौढः कदा- 
चिदध्यनुपरमो माञिष्ठाख्यो रागधित्तानुरञ्जककेदप्रकर्षां यस्तस्य उदय उद्रेको 
या ताः । रागो यथा-स एष चेद्रणद्रन्यदेशकालादिभिहदि । रज्यते दीप्यते 
चित्ते स राग इति कथ्यते ॥माज्जिष्टो रागो यथा--'अतीव शोभते यस्तु ना 
वैति क्षाटितोऽपि सन् । स एव कविभिः स्वैमाजिष्ठो राग उच्यते ॥* अयमेव 
च श्रेष्टो रागः । यथाह--शरष्ठो माजिष्टरागः खान्नीलीरागस्तु मध्यमः । इचु 
म्भरागः कविभिरधमः परिकीर्तितः ॥* इति स्थिरोऽप्यशोभनो नीटीरागः । 
आपातरमणीयः कुसुम्भरागः क्षणिकः । निसर्गमधुराः स्वभावरमणीया मुग्धट- 

शसतस्यासास्तास्तथातथानुभूताः केवलमनुभवैकसाराश्चे्टाः कराक्षनिकषिपभूक- 
मेगात्रवलनग्रश्ठतयः गृङ्गारावुगुणा गात्रारम्भाः यथा--लीलाविरासो विच्छित्ति 

विभ्रमः किलकिक्चितम् । मोद्रयितं कुट्टमितं विन्वोकललिते तथा ॥ विहृतं चेति 
विज्ञेया योषितां दज्च गात्रजाः।!'इ्येवं सूकष्मदृष्टया परिगणिता मयि भवेयुरिलयाशं- 
सायां लिड्यासु चेशस्वारांसामात्रेण परिकल्पितासपि कथमेतदीयप्रमा्रंकयक्षगो- 
चरो भवेयम्, कथममग्रतरसमधुरमाकूतगभमस्याः प्रणयवचनमाकणेयेयम्, कथमेत- 
दीयगादालिद्गनसौदहित्यसुधारससरस्यात्मानं निमनयेयमिलयादिम्रकारेण मनोरथमा- 
त्रोपस्थापितास्वपि न तु परमाथैतोऽनुभूयमानास्वन्तःकरणसय लयो विीनता 
तदेकनिमस्रलम् । तप्तायःपिण्डपाथोन्यायेन तन्मयीभाव इति यावत्स भवति ! 

किमु वक्तभ्यं वस्तुतोऽनुभूयमानास्विति भावः । कीटो र्यः । बाह्यकरणानां 
चक्रादीनां यो व्यापारः स्वस्वविषयग्रहणदेतुशक्तिरूपस्तं रोद्धं शीरमस्यास्तीति 
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यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणम्यापाररोधीक्षणा- 
दाशंसापरिकल्िितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो ख्यः ॥ ७॥ 

अपि च। 

अतिमुक्तकग्रयितकेसरावटी- 
सतताधिवापञ्चमगापितस्तनम् । 

तथा । अन्तःकरणस्य चेष्टास्वेव विटीनत्वात्तदधिष्टानामावादुपरतव्यापाराणी- 
न्दियाणि भवन्येव्र । मृद्छीदिलयाद्रैषम्यमाह-आनन्दसानदर आनन्दैकप्रचुरः 
प्रयगात्मन इव ब्रह्मण्यानन्दात्मके विलयो मोक्षदशायां तद्रदिदयर्थः । अत्र चा- 
भिखाषनिग्रलम्मशु्गारः प्राधान्येन व्यज्यत इल्यमिधामृलसंलक्ष्यक्रमन्यङ्गयो 

रसध्वनिः ॥ ७ ॥ अत्र च पूवं शंकरपुरोयानदरत्तान्तेन दृष्टस्य समनन्तरं नन्दन- 

ग्रदाननिश्वयेन नष्टस्य बीजघ्य ब्रेमाद्रीः* इत्यारभ्य “लीनेव प्रतिबिम्बितेव" इदयन्तेन 

ततः'उपपन्नसतावत्" इयादिना त्तत्राङ्कपरिसमासिपर्यन्तं मुहु मुहुरन्वेषणादनुसं- 
धानकरूपायाः षष्ट माललयाः प्रथमावलोकसमयादारभ्य विस्तारिणः' इलयादिना- 
ङ्समाप्तिपर्यन्तं निरूप्यमाणायाः प्राघ्याश्ायाः वत्स मकरन्द, भालतीनेपभ्येन 
परितः प्रवर्तस्वात्मनः परिणयाय! इदयादिना स प्रथमाद्गपरिसमापिपर्यन्तं निरूप्य 

माणाया माठतीरूपधारिणो मकरन्दस्योपनायक्रस्य तस्याधिकारिकरवृत्तान्तोपयो- 

गिन्यापारकूपायाः परताकायाश्च समन्वया्रृवि मपरिणयलक्षणावान्तरकायसम- 
न्वितानामङ्गत्रयप्रतिपायानां महामांसविक्रयमालतीप्राणत्राणाधोरघण्टसंहरणनग- 

रदेवतागर्भग्रत्तान्तङृतकमारतीकूपमकरन्दव्यापाररूपाणां कथांशानां संबन्धरू- 
पस्तत्रतच्रोद्धावयिष्यमाणभुतादरणायेकादशाङ्गसमन्वितो गर्भसधिर्निहूपितः क- 

विनेति द्रष्टव्यम् । तद्टक्षणानि--"गभस्तु टष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः । सम- 
न्वयाद्धवेदेष प्राघ्याश्चायाः पताकया ॥ अद्गान्येकादरेतख गर्भसंघे्येथाक्रमम् ॥ 
इति । “उपायापायचिन्ताभ्यां प्रास्याशाप्रा्िसंभवः । नायकस्य कथामध्ये 
तत्समानस्य या कथा । अफलरोदयसंबन्धा सा पताकेति कीर्तिता * इति संक्षेपः । 

इदानीं सव॑स्वपि चेष्टासु ् रष्टामाफेषरूपामेव चेष्टां ा्थयते--अतिमुक्तकेति। 
अतिमुक्तकेवौसन्तिकाकुसुमैः । “अतिमुक्तः पुण्ड्कः स्याद्रासन्ती माधवीलता 
इत्यमरः । अन्तरान्तरा निवेरितेग्रंथिता या केसरावली बकुल्कुदुमप्रच॒रा मा- 
खा तस्याः सतताधिवासेन खुभगावर्ितौ स्तनौ मदीयोरसि निवेरितौ स्तनौ यसि- 
न्कर्मणि तदिति क्रियाविशेषणम् । प्रियया कण्ठजाहे मदीयग्रीवामूटे । (तस्य पा- 
कमृ पील्वादिकणादिभ्यः कुणन्जाहचौ" इति कणादित्वात्कण्डशग्दान्मूङे 
जादच्परययः । तत्र विनिवेचितं स्वकीयमाननं यस्म सोऽहम् † आलिङ्गनसमये 
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अपि कण्ठजाहविनिवेिताननः 

प्रियया तदङ्गपरिवृत्तिमाघ्रयाम् ॥ ८ ॥ 

अथवा दूरे तावदेतत् । इदमेव ताव्प्राथेये । 
संभूयेव सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते 

यत्राटोकपथावतारिणि रतिं प्रस्तौति नेत्रोत्सवः । 
यद्वान्दुकटोचयादुपचितैः सरिरिवोत्पादितं 

तत्पर्येयमनङ्गमङ्गख्गृहं भूयोऽपि तस्या मुखम् ॥ ९ ॥ 

ल्रीणां मुग्धानां स्वभावोऽयं यत्तियकण्ठमूले स्वरिरो थुं निदधत इति तदद्गेन 
मदन्गस्य परिवृत्ति विनिमयं प्राष्ुयाम् । आलिङ्गनवात्तदद्गं मदधीनं मदर्चत- 
दधीनं भवेदित्यथ॑ः। परिवरत्तिरेवाठंकारः। केचित् “अविमुक्तक-इति पठित्वा अ- 

वियुक्तका अनुज्द्निता कदाचिदपि मया प्रथितलनादराया केसरावलीति न्याच- 

क्षते ॥ < ॥ अथवेति । (मनोरथानामगतिर्न वियते" इति नीया केवलं ्रा- 
ध्येते । अतिदुलेभत्वान्न संभान्यते । इदं तु संभाव्यत इति प्रथमं तदेव प्राथेये। क 
तदियत आद-संभूयेति । यत्र प्रियतमामुख आलोकपथावतारिणि द्मा 
निपतिते सति सुखानि लोके यावन्ति सुखसाधनानि सन्ति तत्सवांनुभवजन्मा- 

नन्द्विशेषाः संभूयेव रारीभूयेव चेतसि परं निरतिशयं भूमानमन्योन्यमेलनज- 
नितमतिबहुत्वमातन्वते विस्तारयन्ति । नेत्रयोद्ष्टुश्च्ठुषो रत्सवो हषेहेतुय॑द्विषयो 

व्यापारः । “उप्ते दकषैमित्येष उत्सवः परिकीतिंतः' इत्युक्तत्वात् । रतिमिच्छ- 
विरोषात्मिकां शृङ्गारस्थायिनीं चिनत्तश्त्ति भ्रस्तौद्युत्पादयति । ̂  रतिरिच्छा भवेयू- 
नोरुमयग्रार्थनात्मिका" इत्युक्तलात् । दरौनमात्रेणेव निरतिशयानन्दो रतिश्च ना- 
यिकाभिलाषरूपा भवतीदयर्थः । किंच यन्मुखं बडेन्दोः कलह्ूराहिदयसोङुमायै- 
मनोहरस्य कलाः प्रतिमासमेकेकक्मेणोत्पायमानास्तासामुचयो राचिस्तस्मादुष- 
चितैः संग्रदीतैः सरः शरष्टीरैरुत्पादितमिवेवयुखक्षा । निरतिशयाह्मदहेदुत्वेन नै- 
मत्यम्रसादादिगुणयोगात्तदनङ्गस्य मङ्गलग्रहं तदधिष्ठानेनानङ्गस्य त्रिभरुवनविजयल- 

क्षणमङ्गलप्राप्तेः । तदेतत्तस्याः प्रियाया मुखं भूयोऽपि पद्येयम् । पुण्यपरिपा- 
कवशादिदं तावदस्तु तावतापि चरितां एवाहमित्याञ्चयः । अतिशयोच्युत्मक्षा- 

रूपकानि वाच्यालंकाराः । प्रसिद्धयुखसाधनाभावैऽपि कारणान्तरादेव तत्स- 

मस्तञखोत्पत्तेविं भावना संभूयेवेत्यत्र व्यज्यते । नेद् मुखमितरशरीरवद्धोतिको- 
पादानकं किं त्वन्यदेवं लोकोत्तरमस्योपादानमित्यपहवः । कलङ्ू्यून्यसारांशनि- 

ितत्वादस्य चन्द्रमण्डलाधिक्यभ्रतीतेन्यैतिरेकः । चन्द्रादेरप्युपमानत्वायोग्यत्वा- 
दन्यस्य जाभवादस्येद्मेवोपमानमित्यनन्वयशच यद्वाठेन्दुकङेत्यन्न व्यज्यत इ. 
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यत्पत्यमधुना संदरीनं नेति स्वल्पोऽपि विशेषः । मम॒ हि प्रति 
सातिरायप्राक्तनोपटम्मपंमावितात्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधाल्परता- 

यमानप्तद्वि्दरौः प्र्ययान्तरैरतिरस्छृतप्रवाहः प्रियतमास्सृतिप्रत्ययो- 

त्यादि निरूपणीयं सहृदयेः । रस्ध्वनिस्तृक्त एवेत्यल प्रपञ्चेन ॥ ९ ॥ ननु भाव- 

नावरादनवरतमध्यक्षमीक्षमाणायां प्रियततमायां किमिति पुनः संदशेनं त्वया 
आभ्येत इत्याशङ्कय भावनाप्रसूतात्तदरैनास्राथनीयसंदरैनख विशेषमाद--य- 
दिति । यदपि याष्टशी प्रेयसी पूरवमनुभूता तादृश्येवान्यूनातिरेकेणेदानीमपि ट- 
इयते । तत्र कशिद्विशेषस्तथाप्यधुना संदर्शनमिदानींतनं भावनाप्रसूतं दशनं 

सत्यं पारमार्थिके न भवति । प्रार्थनीयं तु सद्यमित्येतावान्स्वल्पोऽपि विरेषः 
आर्थनीयसंदशनयेदानींतनसंदशैनाद्धेदोऽस्तीति यतः । तस्मात्तत्माभ्येत इत्यथः। 
ननु कथमेतावानेव विशेषो ददनलेषेदानीमभावादिति शङ्क स्वसंवेदनसिद्धतन्मयी- 
भावोपन्यास्ेन शमयति--मम हि संप्रतीति । सातिश्यो दढतरसंस्काराधान- 
सामभ्यलक्षणातिशयसहितो यः प्राक्तन उपटम्भः पूवानुभवः। आपातदशेनं हिक- 

दाचिन्न संस्कारमादध्यात्। आदितो वा संस्कारो दाव्यौभावान्न स्मरति जनयेत् । 

बुभुत्सापूषैकं तु संपादितः साधीयाननुभवः संस्कायेत्पादनाव्यभिचारी तदुत्पा- 
दितश्व संस्कारो टढत्वादवद्यं स्मृतिं जनयतीति सातिशयेल्युक्तम् । तेन संभा- 
वितः संजनित आत्मा स्वरूपं यस्य तादृशस्य संस्कारस्य भावनाद्यस्यानवरत- 

मरबोधादुद्रोधदेतोधिन्ताया निरन्तरानुग्रत्तिनिमित्तको योऽनवरतम्रबोध उद्वोधः 

स्वका्थजननेैन्मुख्यं तस्मात्परतायमानो धारावाहिकरीत्या विप्तारमधिरोदन् । 

अत्र तादश एव संस्कारः पूर्वानुमवेन सातिशयोः्पादितः । यो नकां स्ति 

जनयित्वा स्वयं नद्यति किं ठु धटा्युरणनशब्दनिमित्तवसप्रवादरूपेण कायै. 

सुत्पारयति । यथा लीलावतीकारपक्षे सातिशयः प्राथभिककममेजन्यः प्राथमिक 

एव शरादिगतो वेगः समनन्तरभाविनीमापतनात्कमंसंतति जनयति तद्वदिति 

वा । सस्कारखेति जादलयभिग्रायमेकवचनम्। तेन धारावारिकस्ष्तिजननसमथेः 

कमभावी संस्काररािरुतपन्नः कमिककायदरेनादेव कमेणेवोद्रोधोऽद्टवशा- 

त्परिकल्पनीय इति व्याद्येयम् । पुनः किंभूतः । तद्िसद्शैमौलतीस्परतिजाती- 
यर्विषयान्तरावगाहिभिः भरत्ययान्तैरेक्तीनैः । विभित्नविषयावगाहित्वमेव ज्ञानानाम- 

न्योन्यं वैसादद्यम् । अतिरस्कृतोऽनन्तरितः प्रवाह्य यद्य । विजातीयप्रत्ययास- 
वलित इत्यर्थः । प्रियतमाविषयाः स्परतय एव प्रत्ययास्तेषासुत्पत्तिसतानः संतन्य- 

मानत्वेनोत्पद्मानाः । स्पतिप्रत्यया इति यावत् । मम चैतन्यं चिदरपमात्मानं 
तन्मयं मालतीमयमिव तत्तादातम्यापन्नमिव करोति । कुतः । इत्तिसारूप्यतः । 
बरत्तेमीलतीगोचरायाः स्प्रतिकूपाया अन्तःकरणकरत्तेः सारूप्यं माङत्याकारका- 
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तपत्तिस्ततानसतन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चेतन्यम् । तथा हि । 

नेव प्रतितरिम्नितेव डिलितेबोत्कीभेरूपेव च 
प्रत्युप्तेव च वज्रदेपधरितेवान्तमिखातेव च । 

रितत्वं तस्मादयमर्थः । वेदान्तिनः खस्वेवमाहुः--इन्दिया्थसंनिकषं सत्यन्तः- 
करणं परिणामिस्वभावं वृत्याकारेण परिणमते । अन्तःकरणावच्छिन्नं च प्र 

मातृचेतन्यं दृत्तावपि प्रतिफलति । तदेव वृत्तिप्रतिफटितं चेतन्यं प्रमाणमि- 

स्युच्यते । सा च वृ्तितिषयदेशं गत्वा विषयाकारकारिता भवन्ती विषया- 

धिष्टानचेतन्यावरणकमनज्ञानं विरोधित्वास्रदीपतमोन्यायेन निवर्तयति । ततश्व बि- 

षयाधिष्टानचेतन्यं वरत्तिप्रतिफकितग्रमातृचेतन्याभेदेन कूपढुल्यालवालसलिलन्या- 
येनेक्यमापन्नं स्फुरति । अधिष्टानचैतन्यस्य चान्तःकरणतादात्म्याध्यासाभावाद- 

हमिति न प्रतीतिः । किं तिदमर्थन तादारम्याध्यासाद्विषयाकारेणेदमिलेवेति । 

तथा च प्रकृतेऽपि स्मरतेमौखत्याकारकारित्वात्त्तिफलितचेतन्यं विषयचेतन्ये- 

नेक्यमापन्नं विषयाकरिण स्फुरतीति । नन्वेवं ताहि सा मालतीयेवं प्रतीतिः खया- 

नन तु तन्मयत्वम् 1 सत्यम् । कितु संतानपदं पर्याटोचितं त्वया नैरन्तर्येण स्मये- 

माणतत्तांरातिगलनेनेयमिति पुरोवतित्वप्र्यक्षे प्रतिभाति । ततोऽपि चिरकालं 

तथेव भावनयेदंतयापि प्रविलयास्प्मातूचैतन्यतादात्म्यापननैव प्रतीयत इति भाव- 

नाया माहात्म्यमेतदेव। एवं हि कामातुरकामिनीसान्ञात्कारः प्रसिद्धः शान्रेष्विति । 

अत एवेवशब्द्रयोगः सर्वत्र तन्मयमिव लीनेवेत्यादावपारमाधिकत्वयोतनाय । 

तेन सघ्यप्येवंविधे दशने पारमार्थिकदरैनग्राथ॑नं युक्तमेवेति भावः। तन्मयमेवेति 
यदुक्तं तदेव विशदयति-ीनेवेत्यादि । या मदनोयाने मद्धिषयप्रागनुरागयो- 

तकाननुभवान्प्रकारितवती सा प्रिया नोऽस्माकं तादश स्नीरने मत्तोऽपि प्रा 

गेव मम्यनुरक्त आसक्तचित्त इत्यहो मे सोभागयमित्यात्मनि गौरवमारोप्य बहु- 
वचनम् । चेतसि लम्ना । कथं लम्नेति जिज्ञासायां लप्नत्वप्रकारविशेषानुसक्षते- 
लीनेवेति । खये गतेव पांसुराशिपरिपतितपयःकणवचित्तेऽन्तर्हितेवेत्यर्थः। ननु र्ति 
तत्स्फुरणमेव न स्यादित्याशङ्वाद- प्रति विम्बितेवेति। विमलसटिराराये चन्द्र- 

मण्डलमिव मचेतसि प्रतिबिम्बितेव । अन्तःस्फुरणमुपपन्नमित्य्थः। ननु तदि बि- 
म्बासंनिधो कथं प्रतिबिम्ब इत्यत आद-रिखितेवेति । मचित्तमित्तौ मन्मयेनैव 
चिच्रकारेण चिन्तातूलिकयानुरागवणैकेन टिखितेव । अतः साक्षात्सफुरतीत्यथः। 
नु तदि चित्रस्य रेखोपरेखासंस्थानविशेषात्मकत्वेन तद्रुपत्वाभावान्मारतीचित्नमेव 
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मा नश्चेतसि कीलितेव विशितैश्चेतोभुवः पश्चभि- 

धिन्ताप्तततितन्तुनारनिनिप्यूतेव ल्घ्नाप्रिया॥ १०॥ 

( नेपथ्ये कलकलः । ) 

माधवः--( आकण्यं । ) अहो, संप्रतीतस्ततः प्रवतेमानकोणपनि- 
करस्य महती रमशानवाटस्य रौद्रता । अत्र हि, 

लम न तु माक्ती खादत आद-उत्कीणेरूपेवेति । यथा शिखायामेव रिलापुत्रिका 
शिल्पिना टङ्ूनोत्कीयते, एवं मम चित्ते मदनशिष्पिना शरैरेव रद्गरत्कीणेरूपम- 
चित्तमेव प्रियाकारेणोत्कीर्णमित्यथः। नन्वणीयसो मनसो निरवयवत्वात्कथं प्रिया 
तन्रोत्कीर्ेत्यत आद-- प्रल्युपतेवेति । यथा कनकविकारेषु वज्ञादिकं घटितं भव- 
ति, एवं मन्मनसि विरदानलसंदीपितत्वादुज्ज्वलछुवणेपिण्डसंनिभेऽत एव द्रवी- 
भूते घ्नीरलनं मद्नड्ुवणैकारेण स्थापितमित्यथेः। ननु प्रतिवापस्य संयोगविरेषत्वा- 
द्विमागोऽपि स्यादित्यतः संयोगदाव्योथे प्रकारविरेषमाद--वज्रति । गुडमाषरसा- 
दिद्रव्यभावितः खुधाठेपो वञ्जटेपः।तद्धटितं वस्तु यथा दृढतरं भवति तद्रस्पियापी- 
त्यर्थः । ननु तर्हिं मनसः ्रियायाश्च संस्पर्शो न खात् । मनस उपरि वजजलेपस्तु- 
परि तस्या धटितत्वादित्यत आह-अन्तर्निखातेवेति । भूतरे निधानवन्मनोगरते 
यथा यत्किचित्निखात्यते तद्रल्ियापि निखातेत्यर्थः । तदि तद्वदेव प्रतीतिनं खा- 

दियत आद-कीरितेवेति। यथा दाखद्रयमयःरठाकाविद्धं कीठितं भवति तद्रत्प- 

श्रभिरपि पञ्चबाणेरति तीक्षणेरुभयत्रानुदत्ततया प्रोतेर्मम मनसि प्रियतमा कीलितेवे- 
त्यर्थः । अत्र खचित्तस्य किनत्वादयःशलाकावेधन्यथासहिष्णुत्वेऽपि प्रियायाः सौ- 
कुमायतिशयच्यालिन्याः कुञुमसंस्परचनापि खियदङ्गं कथं रलाकावेधग्यथां सोडुमै- 
तीत्यश्च्या प्रकारान्तरमाद-चिन्तेति। चिन्तासंततिः कथं तत्माप्िः खादिर्येवरू- 
वैव तन्तु जालं तेन निबिड स्यूता बद्धेव।लप्नेति सर्वत्रान्वयः अत्र छीनेदत्राल्न्ताभे- 
द्स्योपक्रमात्तसय चोत्तरोत्तरं भेदप्रतीतेःपतत्प्कर्षतवादर्थसय पतस्मरकषौतिरायसत. 
दुदाहरणं स्यादिति भीत्यापाठक्रमादर्थक्रमो बीयान्इति न्यायेन सोपानावरोहणः 
रीत्या चिन्तासंततीत्यारभ्य खीनेवेतिपर्यन्तं चोत्तरोत्तरसेषोत्कषप्रतीतेःपतलरकः 
घत्वं न भवतीति केचिद्धिदग्धा व्याचक्षते।अच्र लम्नतया निरदिंशायाः पकृतायाःप्रियाः 
या ल्यादिक्रियानिमित्तकाटीनायप्रकृतवस्त्वात्मकलाध्यवसायप्रधानकरियानिमित्त- 

कदन्यखरूपभावोत्ेक्षति निष्कर्षः। यत्सूत्रम्-अप्रकृतयुणक्रियारसबन्धाद प्रकृ तले 
अ्रकृतसय संभावनसुत्वेक्षा" इति । एकस्यनेकधाध्यवसायाघेयं मालोतपरक्षा ॥१०। 
नेपथ्ये कलकलः पिद्धाचानायुत्पन्न इति शेषः । कौणपाः राक्षसाः। रौद्रता भीषणता 
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पर्यन्तप्रतिरोधिमेद्रचनस्त्यानं चिताञ्योतिषा- 
मौज्ज्वस्यं परभागतः प्रकटयत्यामोगमीमं तमः । 

संसक्तकुच्केखयः किलकिंटाकोराहैः संमदा- 
दत्ताः कटपूतनाप्रशृतयः सांराविणं कुषेते ॥ ११ ॥ 

तदुचचैराघोषयामि । भो भोः इमज्ञाननिकेतनाः कटपूतनः, 
अशखरपूतमव्याजं पुरुषाङ्गोपकयितम् । 
विक्रीयते महामांसं गृह्यतां गृह्यतामिति ॥ १२॥ 

( नेपथ्ये पुनः कठकलः । ) 

माधवः--कथमाघोषणानन्तरमेव सवेतः समुचरुदुत्तालतुयुल- 

भत्र हि इमशानप्रदेये । पर्थन्तेति। तमः कर्तृ चिताज्योतिषामौज्ज्वव्यं प्ररभा- 
गतो वर्णोत्कषीत्यकरयति। तमोरूपसंनिधौ हि तेजोरूपयज्ज्वलं प्रकाशते । कीटा 
तमः । पर्यन्ते ज्योतिषां प्रान्तप्रदेशे प्रतिरोद्धुं शीलमस्य तत्तथा । ज्योत्तिःसमीपप- 
येन्तमाद्ृत्य वर्तमानमित्यर्थः । तया मेदुरं मासरं घनं निबिडं स्त्यानं पिण्डी भूतम् 
सूचीभेयमित्यर्थः। तथा भोगेन विस्तारेण बहुदेशव्यापित्वेन भीमं भीषणम् । किंचैते 
संसक्ताविच्छिन्नाकुला कैटिर्यषां ते । उत्ताल उद्धयः । कटपूतना नाम पिशा- 
चविशोेषासतप्रतयः पिशाचाः संमदात्किलकिखासूपैः कोला; सांराविणं सर्व 
तोऽपि विरटलरमाक्रोां कुर्वते । संपूर्वात् इ शब्दे" इयस्माद्वातोः अभिविधौ भाव 
इण्" इतीनुण्प्रत्ययः । (तदन्तादण्” इति तद्धितो ऽण्प्रत्ययः खार्थिकः ॥ ११ ॥ 
आघोषयामि। उचचै्विक्रयार्थं विक्रेयवस्तु निवेदयामीदय्थैः। भो भोः संभ्रमादामन्र- 
गे । अश्नाख्ेति। शेणास्पष्टम् । अशक्षतमित्यथः। शच्रसपृषटं हि पवित्रतलालि- 
शाचैः सश्ष्टमरशक्यमिति तदभावस्तेषां तस्य सुग्रहत्वप्रतिपादनायोक्तः । अ- 
व्याजमकपरं वस्तुतो विक्रयाथमेवानीतं न तु मांसविक्रयव्याजेन विरद्वासमुत्पाय 
प्रहवमानीतमित्यथेः । यद्वा व्याजः छत्रिमो गड़ादिमौसदूषको रोगविरोषस्त- 
दहतं यद्पुरुषस्याङ्गं तेनोपकल्पितम् । गङ़ादिङत्रिमदोषद्भरितं हि मांसं रसदी- 
नत्वादनाखायं स्यात् । छीमांसापेक्षया पुरुषमांसस्य परशस्तत्वयोतनाय पुरुष 
ग्रहणम् । उक्तं हि कापालिकागमे-- अशल्नसंछिनमयोषिदीयं वरमांसमाद्रं गल- 

दत्रबिन्दु यत् इति। अन्ये तु---"भत्मसिद्धि पणीकृत्य साहसायदुपार्जितम्। अ- 
रल्नपूतमव्याजं वरमांस परिकीर्तितम् !* इत्याहुः । एतदेव महामांसकब्देनोच्यते । 
गृर्यतां गृह्यतामिति वीप्सा दुरभलादेतादशस्य प्रथमभागतस्ैवासि न पश्वादाग. 
तस्येत्यादरातिदायसूचनाथौ ॥ १२ ॥ सवतः समुचलघ्र्तालो भीषणस्तुमुकः सँ. 
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वयक्तकलकलाकुलः प्रचङ्ति इवाविभेवद्रूतसंकटः इमज्ञानवाटः । 
आश्यम् । 

कर्णाभ्यणेविदी्णसृकविकटव्यादानदीप्ता्िभि- 
दषा कोटिविशङ्केरित इतो धावद्धिराकीयते । 

विचुत्पुञ्ञनिकाशकेशनयनभूरमश्रुनाहेनैमो 
रक्ष्यारक्ष्यविदयुष्कदीर्थवपुषायुल्कामुखानां मुखः ॥ १६ ॥ 

अपि च| 
एतत्पूतनचक्रमक्रमक्तम्राप्ारमुकतैवैका- 

नुस्पुष्णत्परितों नृमांसविषतैराददरं कन्दतः । 

सजूरदुमदघ्नन्घमस्भितत्वङ्द्धविष्वक्तत- ५ 
स्ायुप्रन्थिघनास्थिपञ्चरनरत्कङ्काटमारोक्यते ॥ १४ ॥ 

कीर्णो व्यक्तः स्फुटं विभाग्यमानश्च यः कलकलसतेनाकुल आविभवद्धि स्तदैव 
प्रकरीभवद्विभूतेः संकटः संकीणैः रमशानप्रदेशः प्रचलित इव । पिशाचगतसंचर- 
णक्रियायासद्रततया प्रतीतेः कम्पमान इव वर्तत इत्यर्थः। कर्णाभ्यर्णेति। लक्षय 
मुखगतोत्कादी्निवशादीषहक्ष्यमन्धकारवशात्स्फुटमलक्ष्यं च विरोषरतः शुष्कं कृशं 

दीेमल्युत्नतं च वुर्येषामुत्कासुखानामन्वथोनां पिज्ञाचविशेषाणां सुखेनैम आकी- 

यैत आकीर्णं भवतीति । कीदशः । कणयेरभ्यणमन्तिकं यावद्विदीर्णे विपरिते ते 
छकणी आष्प्रान्तौ ताभ्यां विकटं यद्रयादानं वदनकुहरविवरणं तेन दीप्तः प्रका- 
रमानोऽधरिर्येषु तैः । दष्राणां कोटिभिरयरविशङ्टेराकुलैः । इतश्चेतश्च धावद्भिः । 
प्रदीप्तोत्कासंवन्धेन मुखमात्रददौनात्तेषामपसरणमुक्तम् । तडित्समूहसंनिभकेशा- 
दिभिराननैः ॥ १३ ॥ एतदिति । एत्पूतनानां पिङ्ाचविशचेषराणां चक्रमा- 
लोकयते ददयते । कीदशम् । परितः सवैत आदर्दरमीषद्धषेरं यथा तथा । "आघ 
धरम् इति कचित्पाठः । कऋन्दत अक्रन्दनं कुवौणान्त्रकान्मां साह रान्मुगविरोषा- 

नक्रमेणातितृष्णया यौगपयेनैकीकृय गरहीतो यो ग्रासः कवर्पिण्डसस्मादरधमु- 
कैराधिकयाद्रदनविवरेऽयमाना द्रुमौ पतितैरमांसस्य विघतैभक्त शेषैः । उच्छिष्टः 
रिति यावत्। उत्वुष्णत्पोषणं कुर्वाणम् । खजूरद्रमदप्रा तत्पममाणा जङ्घा यस्य तत्तथा। 

असितया त्वचा नद्धाः परीताः विष्वक्सवैतस्तपता व्याप्ताः ज्ञायुप्रन्थयः सिरभ्र- 
न्थयस्ताभिषनं निबिडमयस् परजञरं रक्तमांसमजादिभिर्विहीनतया केवलं पञ्जरीभूता- 

न्यक्थीनि यस्य तादक्च जरतोऽतिचिरकालजीवनाजराजीणीः कट्ूालः ररीर- 
स्थीनि यख्य तत्तादक्चेति विशेषणसमासः । "कङ्कालः पुंसि कायास्थ्निः इति 
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(समन्तादवलोक्य विदस्य च । ) अहो प्रकारः पिशाचानाम् । ततः । 
पृथुचररसनोग्रमास्यगर्त 

दधति विदायै विरीणञ्चुष्कदेहाः । 
चट्द्नगरघोरकोय्यणां 

दयुतिमिह दग्धपुराणरोहिणानाम् ॥ १९ ॥ 
(परिक्रम्यावखोक्य च । ) हन्त, अतिवीभत्पमम्रतो वतैते | 

उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथुत्पेधभूयासि मामा 
न्यंसस्फिकपृष्ठषीठाद्यवयवयुङमान्युमपूतीनि जग््वा । 

आत्त्रास्वान्रने्रः प्रकठितदरानः प्रेतरङ्कः करङ्- 

द्ङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रम्यमन्यग्रमत्ति ॥ १९॥ 

विश्वः ॥१४॥ समन्तादवलोक्य विह च । आहेति सेषः । विहस्रनेन च ताद- 
शभयंकरदरोनेऽपि वीतज्ञङ्तासूचनान्ायकस्यातिमनखिता कथिता । पृथुच- 

टेति । विश्षीणा विशेषेण शीण व्रणकिणगण्डादिवबहूपद्रववराद्िसकलिताः ञयुष्का 
मांसरुधिरादिश्चूल्यतया नीरसा देहा येषां ते पिशाचाः प्रथु विशालं चल्या कम्प- 
मानया रसनयोग्रम् । शरध तररसनो प्रम्" इति पाठेऽतिस्थूरतया रसनयोप्रमास्यगतं 

गतैमिवाखम् ! उपमितसमासः । अत एव समाससाम्यात्तद्वाचिलोपे डप्तोपमा । 

तद्विदां विपाय्य सिताः सन्तः । चलद्धिश्वश्रलेः । गलत्” इति पाठे कोटरा- 
निशच्छद्धिरजगैरमहासपै्वाराणि भीषणानि कोटराणि येषां तेषां ताद्ानां 
पुराणानां चिरंतनानाम् । जीणेत्वद्ुष्कत्वसुषिरोपेतलादिपूचनाय पुराणत्वोक्तिः । 
रोहिणानां चन्दनानाम् । रोदहिणश्वन्दनद्रमः* इति विश्वः । युति शोभां दधति । 
चन्दनम्रहणं तेषां खभावतः पुष्पादिद्यूल्यत्वान्नीरसलादजगरादिसमाश्रयत्वाचा- 
स्यगरतस्य कोटरेण चलन्लया रसनाया अजगरेण साधम्यं विवक्षितम् । तेन निद्स- 
नमलंकारः । न ह्यन्यगतां दुतिमन्यो दधातीति चन्दनतरुगतयुतेः पि्ाचेष्वसं- 
भवान्निबन्धनतयाथद्विम्बम्रतिबिम्बभविनोपमेयत्वायाक्षेपात् । यदुक्तम्--भसं- 

भवद्ध्मेयोगादुपमानोपमेययोः । प्रतिबिम्बक्रिया गम्या यत्र सा यान्निद्रौना॥*इति 
॥१५॥ अतिबीभत्सम्। अतिजगुप्सालम्बनमियर्थः । उत्छृत्येति। म्रेतरङ्गोऽय- 
न्तदीनः पिशाचविशेषः । प्रथमं कृत्ति त्वचयुक्कत्यो्ृत्य छित्वाधानन्तरं प्रधुनो- 
त्सेधेन वपुरुन्नलया भूयांसि प्रचुरतराणि ¦ अंसयोभुजशिखरयोः स्फिजोजघनाभोग. 

योः षृषटपीटादिष च मांसरष्वेयवेषु खुलभान्यनायासम्राप्या्युप्रपूतीनि दुःसददुगै- 
न्धीनि मांसानि जग्ध्वा भक्षयिता समनन्तरमात्तानि ल्लास्वान्त्रनेत्राणि येन स 
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अपि च| 

निष्टापखिदयद्स्थः कथनपरिगलन्मेदसः प्रेतकाया- 
नकृषट्र ससक्तधूमानपि कुणपमुनो भूयसीभ्यधिताभ्यः । 

उत्पति मांसं प्रचल्दुभयतः संधिनिरथुक्तमारा- 
देते निष्कृष्य जङ्खानटकमुदयिनीमेजधाराः पिबति ॥१७॥ 

(विहस्य । ) अहो; प्रादोषिकः प्रमोदः पिडाचानाम् । 
जन्रेः कसितमङ्गट्प्रतिप्राः ज्ीहस्तरक्तोत्पल- 
व्यक्तोत्तसश्रतः पिनह्य महसा हृत्पुण्डरीकस्रनः । 

तादक् । ल्लायुर्व॑सा, आच््रं पुरीतत् । स्ञास्वादीनामादानं तदन्तगंतमांसम्रहणार्थम् । 
तदनन्तरं चाडस्थात्समीपे वर्तमाना्कर इानिमौसास्थिपज्ञराच्छवरारीरादस्थिसंस्थ. 
मस्प्रामन्तरेतं स्थपुटगतं निन्नो्नतविषमप्रदेरास्थितमपि क्रव्यं मांसम् । प्रकटिता 

विषमकठिनस्थानस्थितं मांसं संनिष्कष्टं प्रकारिता दशना येन स तदटशः सन् । 

अव्यग्र त्वरारदहि^ यथा तथात्तीति । अत्र जुगुप्सायाः परिपोषाद्रीभत्सरसो ध्वन्यते 
॥१६॥ इममेव रसं प्रकारान्तरेण निर्व्णयति--अपि च । निष्टापेति । कुण 
प्रमुजः रावशरीराम्यवहारिणः पिशाचाः । निष्टापेन निःरेषेण तापो निशपरस्तेन 
सम्यक्तापेन स्वियन्ति क्षरन्मजान्यस्थीनि येषां तान् । तथा कथनेनावर्तैनेन परि- 
तो गलःस्रसमानं मेदो येपां तानेवविधान्संसक्तधूमांशितायु दह्यमानान्प्रतका- 
यान्भूयसीभ्यधिताभ्यो शतशरीरददनेन्धनरािभ्यः कटाकृष्य । उत्पक्रमुत्क- 
वैण पकमत एव संसि विगलन्मांसं यस्य तत् । प्रचलत्कायाध्रथक्लन स्वतन्रक्रि- 

यम् । उभयती मूखश्नमागयोयां संधी ताभ्यां तयोव निक्तं जद्घानलकं जङ्घाका- 
ण्डमारात्समीपे निष्ृष्य रारीरप्एथक्कय । "निशूष्य' इति पाठे प्रथमं दवीभूतगल- 

न्मांसत्वान्मेदादिवनृषणं कृत्वा पशवात्तत उदयिनीनिष्परतिवन्धं निःसरन्तीर्मेन- 

धारा अस्थिसुषिरपूरकधातुविरेषधाराः पिबन्ति । निःरब्दपानारेचनमिदयत्रा- 

सेचनमीषत्सेचनं तद्वयतिरिक्तनासेचनेनेषत्वविधानाननिष्टापन इति षत्वम् । “निष्टप्तं 

रक्चः"इलयादौ निःशेषतापस्येव बिवक्षितत्वात्पू्वशेके मांसभक्षणस्योक्तत्वादत्र षा- 

नक्रियावर्भनेन बीभत्सरसपरिपोषः ॥१५॥ म्रादोषिक इति। रजनीमुखघमुद्धत 
श्रमोदः श्रङृष्टो दषैः । तेषां रारन चरत्वासदोषस्रमये प्राप्ते युक्तः प्रमोद इति भावः 
आन्तरैरिति। पूवं पिशाचछत्तान्त उक्तः। इदानीं समद्धवधूकानां तेषां विजम्भणमु 
च्यते।आच्रेः कलिता मङ्लाथ प्रतिसर रक्तसूत्रादिनिर्मितवल्या यासां ताः। न्नीणां 
मतानां दस्ता एव रक्तोत्पलानि तान्येव व्यक्तवुत्तसान्बिभ्रतीति तथोक्ताः । शोणि. 
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एताः शोणितपङ्ककुङ्मजुषः संभूय कान्तैः पिव- 
नत्यस्थिेहयुरां कपाट्चषकेः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ॥१८५॥ 

(परिकम्य। पुनः अशच्रपूतम्-, इयादि पठित्वा) कथं नामातिभीषणविभी- 

तपद्क एव रुधिरकदेम एव कुङ्कमं तज्जुषन्ति सेवन्त इति तथाभूताः पिश्ाचाहनाः 

सदसा हृद्धिरेव पुण्डरीकैः कृतस्षजः। "पिनह्य शिरसा * इति पठे खकीयेन शिरसा 
धृत्वा । एवमलंकृताः कान्तैः समं कपाटे: शवशिरःकरोरिभिरेव चषकः पान- 
पात्रैरस्थिन्लेदमजान्येव सुरां प्रीताः सयः पिबन्तीत्येकदेरावरतिंसावयवं रूपकम- 
तरालेकारः । पिद्ाचानां संभोगनायकत्वस्य तदद्गनानां तन्नायिकात्वस्य च श्रुत्या- 
रोपणाभावादथीततीतेः । यदाद-- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः इति । 
श्रोता आथौश्च ते यस्मिन्नेकदेराविवर्तिं तत्इति च।"आन््रैः कलिपतमङ्गलप्रतिसराः” 
इयत्र तु परिणामः । आन््रप्रतिसरत्वसख प्रकृतोपयोमित्वेनारोपणात् । यथाद- 
(आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः* इति । 'आयोप्यमाणमारो पविषयात्म- 
तया स्थितम् । प्रकृतस्यो पयो गित्वात्परिणाम उदाहतः ॥ ति । प्रकृतोपयोगित्वा- 
दिलयनेन रूपकाद्धेद उक्तः । तच प्रकृतेनोपरज्ञकमारोप्यमाणस्य । अत्र तु तदुप- 
योगित्वमात्नमिति । अत्र प्रियतमः सद मधुपानप्रवृत्तखकचन्दनायलंकृतना- 
यिकाम्रतीतेः संभोगशशङ्गाररसः प्रतीयमानः प्रधानख चार्थभूतस्य बीभत्सरसखाद्ग- 
मिति रसवदकेकारश्च । अद्ाङ्गिमावापत्तेश्च -ङ्गारबीभत्सयोर्विरोधपरिदारः । 
"अयं स रशनोत्कर्षी" इव्येवमादौ करूणाद्गलात्क रृणङ्गारयोरिव । यदाह ध्वनि- 

कृत्--विवक्षिते रसे छम्धप्रति्टे तु विरोधिनाम्) बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्ताना- 
म॒क्तिरच्छला ॥" इति। अत्र ष्रेमाद्रौः"इत्यारभ्य छीनेव' इयन्तं परिपोषितस्य श्य- 

्गारस्य "आनच्रैः"दइदयनेन बीभसेन सह विरोध इति नाशङ्कनीयम् । मध्ये इतस्ततः 
परिवर्तमान-इदयादिनाश्चवयख, कणोम्यणै-'इदयादिना चाद्धतरससख नेरन्त्यजृत- 
विरोधपरिदारायेव निवेशनात्। ^रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि निवतंते हि 
रसयोः समावेशे विरोधिता ।॥* इति । एकवाक्यस्थयोरपि रसान्तरनव्यवधने वि- 
रोधो निवतेते फिल । किमुत भिन्नवाक्यस्थयो रित्य पिशाब्दार्थः । न चात्रेकाश्रयत्व- 
करतो विरोधः शङ्कनीयः शङ्गारिणो माधवस्य बीभत्सरसालम्बनत्वानुपपत्तने विरोध- 
दङ्कपीति प्रागेव निरूपितम्। न च यावत्प्रधानरसपरिपोषः कृतस्तावानन्न ए. 
रिपोषस्तेनापि विरोधाभावः । यदाह--अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि 
रसान्तरे । परिपोषं न नेतव्यस्तथा सादविरोधिता ॥* इति । परिपोषाभावे 

कथं रसत्वमिति वाच्यम् । यतो यावानङ्गिनो रसस्य परिपोषः कृतस्तावानत्र 
न करतैव्य इत्यसया ध्वनिकारिकायास्तात्पयैमित्यलं प्रपश्चेन ॥ १८ ॥ पुनर. 
ल्ञ-इत्यादिपाठः पश्वादागतानामपि प्रह्ञापनाथेम् । अतिभीषणा विभीषिकाः परख 

मा० १३ 
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पिकाविकरशवटित्यपक्रान्तं पिशाचैः । अहो निःस्वाः स्व । 
(सनिवेदम् ।) विचितश्चेष सवैः रमशानवाटः । तथा खसियं पुरत एव 

ग॒ञ्न्कुञ्जकुटीरकौरिकधयपूत्कारपेवेहित- 
करन्दत्फेरवचण्डधात्कृतिभतप्रागभारभीमेस्तटेः । 

अन्तःकीणैकरङ्ककपेरतरत्तरोधिकूरंकष- 
स्रोतोनि्गमधोरघभैररवा पारेदमशचानं स्तरित् ॥ १९ ॥ 

( नेपथ्ये 1) 

हां ताद् णिक्ररुण, एसो दाणि दे णरेन्दचित्ताराहणोवअरणं 
जणो विपजई । 

१, हा तात निष्करुण, एप इदानीं ते नरद्रचित्ताराधनोपकरणं जनो 
विप्यते। 

र पलायितम् । निःसा नि्वायौः। समिवंद्मिति। पिशाचैः स्वैरपि भीतभीतै- 
रपत न तु धाष्टयमवलम्न्य मदन्तिकरमागत्य मांसं विक्रीतम् । अक्रीते चास्मिन्न 
मे कार्यसिद्धिरिति निर्वदहेठः । सर्वोऽपि दमशानवाटः दमशचानप्रदेशो विचितो- 

ऽन्विष्टः । नेतः परं पितृवनभागभूमिरसिति यत्रकरेतारो ठभ्यन्ते । तदनुचितेऽपि 
साहसे प्रवृत्तस्य मे न कार्य॑सिद्धिरित्यहो देवस्य मयि प्रातिकूल्यमिति भावः। ततः 
परं दमरानप्रदेशस्याभावमेवाह-- इद खड पुरत एव पारेदमशानं सरिद्रवत इत्य 
नेनान्वयः । गुञ्जदिति । पारेदमशानं र्मशानसख पारे पर्यन्ते । (“पारे मध्ये 

पुष्या वाः इत्यव्ययीभावः । सीमभूता सरित्पयन्त एव वर्त॑ते। अतो नेतः परं द्म- 

सानभूमिरस्तीति भावः । कीदशी सरित् । गुज्ञतां कूजतां कुज्ञकुटीरेषु कतादि- 
पिदितोदरप्रदेशेषु स्थितानां कोरिकानामुदूकानां या षयस्तासां धूत्कारैः संवे 
दितः संवर्धितो यः कन्द्तां केरवाणां जम्बुकानां चण्डो भीषणो धाकछृतिरनुक- 
रणदब्दस्तेन शतो भरणशीलः प्राग्भारस्तेन भीमेभीषणेस्तयेस्पतमक्षता । त- 
थान्तःकी्णौनां करङ्गणां निमासास्थिपन्नरशवशरीराणां यानि कर्षराणि कपालानि 

तेषु तरदत एव संरोधोऽस्यास्तीति संरोधि तत एवेकदेशे सङ्गीभूय वेगातिशयेन 
प्रवहणात्कूठंकषं तटभेदकम्। सवेकूला ध्रकरीषेषु कषः” इति सच्मुमागमश्च । ताद 

यस्ोतस्तख निगगमस्तेन घोरो भीषणस्तथाविधो ध्रः श्रवणकट् रवो यस्याः 

सा ताद्शीति। अत्रोद्कादिभी रस्ामावेऽपि वाच्यायाः सरितो भीषणलात्तद्; 
युरुणा पर्षदत्तिरिति द्र्टन्यम् ॥ १९ ॥ नेपथ्य इति । इत्थं वाणी समुत्थि- 
तेति षः । दा तात निष्करुण, एष इदानीं ते नर्ददचित्ताराधनोपरकरणं जनो 
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मधिवः-(साकूतमाकण्ये ।) 

नादस्तावद्िकट्कुररीकूजितन्लिग्धतार- 
शित्ताकर्षीं परिचित इव श्रोचरपंवादमेति । 

अन्तर्भिन्नं भ्रमति हृदयं विहवङत्यङ्गमङ्ग 
गाच्नस्तम्भः स्यति गतिं कः प्रकारः किमेतत् ॥२०॥ 

कराखयतनाच्वायमुचरन्करुणध्वनिः । 

विभाव्यते ननु स्थानमनिष्टानां तदीदशाम् ॥ २१॥ 

विपद्यते । तात, जनक एवासि केवलम्, न तु जनकानुरूपन्यापारोऽसीति भावः । 
अतो निष्कृरूणो मयि कृपारहितो माधवाय मामदत्वा नन्दनाय प्रयच्छता त्वये. 

वाहं निष्करुणेन मारिता । भ्रमस्तु मरणस्य केवलं व्यपदेशमाक । अन्यथा मर- 
णस्य निश्चितत्वादिति भावः । एष इयात्मनिदशाः । जनो यः कथिजन्तुरिलयेव 
मयि बुद्धिः न त्वपलयमिति क्ञेदरेशो ऽपीति भावः । नरेन्द्रख चित्तानुरज्जनोपकरण- 
दरम्यतयेवाहं तवोपयुक्ता मणिरुवणादिवत्। नतु पुनरात्मजेयायत्र द्रष्टव्यम् ॥ 
माधवः । साकूतं साभिप्रायम् । नाद् इति। विकला भयोद्धिमा या कुररी 
करौ ्चवभूस्तस्याः कूजितवस्लिग्धो मटणस्तारश्च मालतीध्वनिरिव चित्ताकषीं मनो- 
हा्थैयं नादस्तावस्मथमं परिचित इव पूर्वमनभूत इव श्रोत्रसंवादं पूवे व्याघ्रा 
वस्कन्दनरामये मकरन्दविपत्तिविहलाया मालत्या यो ध्वनिर्मयानुभूतः स एवाय- 
मिति प्रत्यभिज्ञागोचरत्वमेति गच्छति । किंच नादश्रवणानन्तरं मदीयं हृदयमन्त- 
मध्ये भिन्नं विदीर्ण सद्भमलयनवस्थितं वर्तते।तथाङ्गमद्गं सवैमप्यवयवजातं पाणिपा- 
दादिकं विहकति विषण्णं भवति । तथा गात्रस्य महावयविनः रदारीरस्य स्तम्भो 

निशवेष्टत्वं गतिं गमनं स्वलयति । ततश्चायमत्रातंनादससुद्धवप्रकारः को वा भवेत् । 

किमेतत् । फं मालत्येव केनचिदरभसिद्विसाधकेन मायाविना विविधजीवोपहार- 
प्रियत्वप्रसिद्वायाः सकरुसाधकाभिमतसिद्विप्रदानदक्षायाः संनिहितायतनवतिन्याः 

करालाल्याया महाकाल्या उपहारीकतँ मायावलादानीता संनिहितपथा करुणं क- 

नदति, उत तनरादसदशो वान्यदीयो वायं ध्वनिरिति प्रकारे वितकैः । यदयन्यदी- 
योऽयं ध्वनिस्तहिं मपोत्पत्नं मनोविदलनभ्रमणपाण्यायवयवविषादगात्रस्त- 
म्भादिकं किंनिमित्तकं सयात्। न ह्यन्यदीयग्यसनान्ममेैषा दुःसहवेदना भवितुम- 

हति । तेन श्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः' इति न्यायेन प्रियाया एवैष आते ध्वनि - 
रिति मन्ये । साहि मम वहिश्वराः प्राणा इति तद्विपत्तिसंभावनयैव ममेष द्रोति 
निश्चयगर्भो माधवस्य वितकोँ युज्यत एवैषः ॥ २० ॥ प्रियाया एव केनचि- 
तकल्या उपहारीकृताया एष ध्वनिरिति कुत इत्यत आह-कराङेति । करा 
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भवतु । प्रयामि । इति परिक्रामति । ) 

(ततः प्रविरातो देवतार्चनान्यग्रौ कपालङुण्डलाघोरण्टौ कृतवध्यचिहा मा- 

क्ती च।) 

पालती-हा ताद णिकरुण, एसो दाणि दे णरेन्दचित्तारा- 
हणोवअरणं जणो विपजई । हा अम्ब, हिअए हदाति दुव्वारदेव्व- 

दुबिरुत्तिदेण । हा मारृदीमअजीविए, मह क्ठाणप्तादणेक्सुहसअ- 

लवावारे भअवदि कामन्दई, चिरस्स नाणाविदापि दुक्खं सिणेहेण । 

हा पिंअप्तहि छ्वङ्किए भिविणअवप्तरमेत्तदंसणा अहं दे संबुत्ता । 
० 

१, हा तात निष्करुण, एष इदानीं ते नस्द्रचित्ताराधनोपकरणं जनो 
विपद्यते । हा अम्ब, हृदये इतासि दुवौरदेवदुर्विलसितेन । हा मालतीमय- 
जीविते, मम कव्याणसाधनेकसुखसकश्व्यापररे मगवति कामन्द कि, चिरस्य 

ज्ञापितासि दुःखं ज्ञेन | हा प्रियसखि छवङ्गिके, स्वभावसरमात्रदशैनाषं 
ते संतरत्ता | 

लाख्यायाः काल्याः स्थानदुचरतुदच्छन्करुणध्वनिरिव विभाव्यते । तत्खल्वीद- 
दानां जीवोपदारादीनामनिष्टानां स्थानम् । तसत्सभावितमेवेतदित्यर्थः॥२१॥ एवं 
विषयुर्य कव्यं निशिनोति- भवतु मया यथाभ्युहितं तथेव भवतु । तथापि प 
यामि काटीस्थानं करुणध्वनिमूरं च प्रतयक्षीकरोमि । यदि वस्तुतः श्रियेव त- 
न्मूलम्, तदा मत्प्राणव्ययेनापि यदि सा विपदो निस्तारयितुं रक्यते, तहिं तस्प्राण- 

त्रणिन संपूर्णसंप्राप्तजीवितफलो भवेयम्। यदि न शक्यते, तदापि तत्रैव वि- 
दज्य प्राणाग्प्रियतमां लोकान्तरे वा समासादयेयमिखमिप्रायः ॥ माङती। दया 
तति निष्करुण, एष इदानीं ते नरेन्चित्ताराधनोपकरणं जनो विपयते । हा अम्ब, 

हृदये दतासि दुवीरदैवदुविलपितेन । 'मत्ल्ेदमये" इति हृदयविरोषणं कचित्पग्य- 
ते। तत्र तात, तवं निष्कर्णः कितु (अम्बा) मद्र्घरेति मद्वियोगसोकञ्वलनात्न जी- 

विभ्यतीत्येतदेव मे दुःखनिमित्तम्, न तु मस्राणवियोगः। तख माधवमलभमानाया 
मम संमतत्वादिति भावः। हा भालतीमय जीविते, मम कल्याणसाधनैकयुखसकल- 

व्यापारे । मस्परिणयनिष्पादनमेवैकं सुखं साध्यत्वेन फलं यस्य स तादृशः सको 
व्यापारो यस्या इति विग्रहः । भगवति कामन्दकि, चिरस्य ज्ञापितासि दुःखं लेहेन। 
मयि जेह् एव तव दुःखहेवुजात इयर्थः । हा प्रियसखि लवङ्गिके, खप्रदशेनमा- 
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माधवः--हन्त, संप्रति निरस्त एव मे सदेहः । तदपि नाम 
जीवन्तीमेनां संभावयेयमिति । (कञटति परिक्रामति। ) 

कापारिकौ-देवि चामुण्डे मगवति, नमसते । 
सावष्टम्भनिद्युम्भप्तभ्रमनमद्धगोटनिष्पीडन- 

न्यश्चतकपैरकूमैकम्पविगल द्रह्ाण्डलण्डस्थितिः । 
पातारपरतिमह्गहविवरप्रसिपतसप्राणेवं 

वन्दे नन्दितनीलकण्ठपरिषद्यक्तं तव कीडितम् ॥ २२ ॥ 

त्रां ते संवृत्ता ॥ माधवः । हन्तेति खेदे । सलं प्रियतमेव वधार्थमानीता 
केनचिदिति मनीविततरोर्मुके कुडारोऽनथौय व्यापारित इति भावः । हन्तेति 

दषे" इति न्याष्यानमसंगतम् । जीवितघवंस्वभूतायास्तस्या वध्यशूल्मरोपणसमये 
कोऽत्र हषैस्यावकशिः । न च श्रिया मया मोचयिष्यत इति निश्वयस्तु त- 
दानीमसिति जीवनस्येव संदिग्धत्वादत एवाद-अपि नाम जीवन्तीं संभावयेय- 
मिति । सर्वैथा तन्मरणेनापि ममापि प्राणल्यागो निश्चितः। तथापि जीवन्तीमेव तां 
सदरौनसंभाषणरक्षणप्रयत्नव्यापारैयैदि संभावयामि तदा जीवितसाफल्यं सखादि- 
ल्याश्ंसा । अपि नामेति निपाताभ्यामपि सभावनीस्घुक्यं योयते। यच्चात्र निपात- 
समुदायस्यावधारणपरत्वमुकत्वा जीवन्तीमेवेनां संभावयेयमिति जीवन्त्येव वतेत ई" 
ति व्याष्यानम्,तदपि प्रकृताननुगुणत्वाद्वथेयम्।न दीदानीमपि तस्या जीवनं निश्चितं 

तत्निश्वये वा संभावयेयमिदयारंसायां टिद्शष्दः कथं घटत इयलम्॥ कापालि- 
कौ । कपालकुण्डलधोरघण्टौ । 'ुमान््रियाः इयेकरेषः । देचीत्यादि । र- 
क्तोपहारं पुरतः संनिधाप्य स्तुतिनमस्कारपूवैकं निवेदयेदिति देव्याः स्तुतिः क्रिय- 

ते-सावष्म्भेति। सावष्टम्भः सावलेपो यो निद्यम्भः पादघातलक्षणपरिभव- 
स्त्संश्रमेण।“निद्युम्भनिभैर-“इति पाठे निद्यम्भेन निभंरमतिमात्रं नमयद्भूगोलं युवः 

संस्थानं तेन यच्निष्पीडनमतिभारत्वेन दु्वंहतया वहनशक्त्यवसादनं तेन न्यश्चन्नव- 
नमन्कर्षरः एष्ठास्थिकयहो यस्य तादृश्य कूर प्रषटाद्विगछन्ती तत्कम्पेन खं- 
समाना ब्रह्माण्डखण्डस्य स्थितिर्यसिन्कीडिते तत्तथा । पाताल प्रतिमह्योः 
म्रतिभययोः। अधोभुवनङुहरसदशयो रित्यर्थः ।गह्विवरयोः ।कपोलडुषिरयोः परक्षि- 
पताः सप्ताणेवा यत्न तत्तादशम्। नन्दितख संतोषितस्य नीलकण्ठस्य भूतनाथसख परि- 
धदि व्यक्तं प्रसिद्धं तव कीडितं लस्यात्मके विलासं वन्दे । अन्नापि विकटबन्धो- 
चितरसाभावेऽपि वाच्यार्थोचित्यानुयुणा परषदृत्तिरिति न प्रतिकूलवभेत्वाख्यो 
दोषः श्नीयः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । यद्यपि गहपदं केवलं लोकिकसंकेतसि- 
दत्वाद्म्यमिद्युष्तम्, तथापि पाषण्डोक्तो गुणत्वमेव प्राम्यस्य न दोषत्वम्। यदाद- 
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अपिच। 
प्रचलितकरिकृत्तिपर्यन्तचश्चनखाधातमिनेन्दुनिप्यन्दमानात- 

श्योतजीवत्कपाखवरीमुक्तचण्डाट्हापनत्नसद्ूरिभूतप्रवृत्तस्तुति । 
दवक्षदप्भितभुजङ्गमोगाङ्गदग्रन्थिनिष्पीडनोत्फुहफुहत्फणापीठनि- 

यद्धिषज्योतिरुभ्जम्भणोड़ामरव्यस्तविस्तारिदोःखण्डपयांतितकष्मा- 
धरम् ॥ 

उवल्दनल्पिराज्गनेचच्छटाभारभीमोत्तमाङ्गश्रमिप्रस्तुताखातचक्र ` 

क्रियास्यूतदिग्भागसुततुङ्गखद्रङ्गश्ङ्गष्वनो द्ूतिविक्षिप्ततारागणम् । 
प्रमुदितकटपूतनोत्ताल्वेताट्ताटस्फुरत्कणेपंभ्रान्तगोरीघना-छेषह- 

प्यन्मनरूयम्बकानान्द् वस्ताण्डव दवि भूयादारष्टयं चदहृष्टय च 

नः॥ २३ ॥ (इलभिनयतः । ) 

अधमप्रक्ृ्युक्तिषु ग्राम्यत्वं गुणः” इति ॥ २२ ॥ प्रचद्ितेति । भो देवि,व 
इति पूजायां बहुवचनम् । ताण्डवं नोऽस्माकमरिषटटया अद्युभामावाय हृष्य हषाय च 
भूयादिलयाशीर्वेचनम् । कीदकताण्डवम् । प्रचलिताद्विक्षेपसं ्रमवशाद्विक्षिप्ता यो- 
तरीयभूता करिङृत्तिर्गजचम तत्पर्यन्तेषु चच्न्तथच्चा ये नखास्तेषामाघातेन 
भिनाद्विदीणीदिन्दोनिष्यन्दमानसय खवतोऽगम्रतल श्योतेन क्षरणेन जीवतां ल 
व्धजीवानां कपालानां मोलिमात्यम्रथितानामावत्या पङ्कवा मुक्तेथण्डष्रहासेल्र- 

सद्धयो विभ्यद्धयो भूरिभ्यो भूतेभ्यः प्रवृत्ता स्तुतियस्य तत्तादृशम् । तथा श्वस- 
तामतिखेदात्फूत्कुवेतामसितभुजङ्गानां कृष्णसपौणां भोगा एवाङ्गदग्रन्थयः केयूर- 

ग्रन्थयः केयूरवन्धनानि तेषां निष्परीडनेनोतफुष्टा विश्चालाः फुषटन्त्यो विक्रसन्त्यो 
या: फणास्तासां पीठात् । कण्टादिति यावत् । निर्यतो निर्गच्छतो विषज्योतिष 

उञ्जम्भणेनोडामराणां भयंकराणां व्यस्तानां विक्षिप्तानां विस्तारिणां भरसारितानां 

दोष्णां खण्डेन सङ्घेन पयासिताः परितो विक्षिप्ताः क्ष्माधरा यस्िस्तत् । तथा 
ज्वृटतानलेन पिश्षङ्गानां नेत्रच्छटानां नयनरदिमप्रवाद्याणां भारेण भीम भीषणं 

यदुत्तमाङ्गं शिरस्तस्य भमिभ्रमणं तेन प्रस्तुता प्रवृत्ता यालातचक्रस्य क्रिया ।म्र- 
दीप्तं काष्टे वेगेन घ्राम्यमाणं चक्रवदाभाति तदल्तचक्रमिल्युच्यते । तस्यां स्यूत 
इव स्यूतो दिग्भागो दिक्चक्रं यत्र तत् । तथोत्तुङगस्य खदटाङ्गस्य गै शिखरमेव 
प्वजस्तस्योद्धतिभिर्दरननर्विक्षिप्ता विशीणास्तारागणा यत्र तत्। तथा प्रमुदितानां 

कटपूतनानां पिद्चाचविरोषाणामुत्तालानां ्रचण्डानां वेतालानां भक्तानां च ता 

करतट्द्रयास्फालनैः स्फुटत्कणा विदखच्च्रवणकुहरा अत एव संभ्रान्ता या 
गौरी तस्या घनाशपरेण गाढाटीङ्गनेन हृष्यन्मनसद्यम्बकस्यानन्दोऽत्रास्तीति 
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माधवः (विलोक्य । ) हा पिक प्रमादम् । 
न्यस्तालक्तकरक्तमास्यवसना पाषण्डचण्डालयोः 

पापारम्भवतो मृगीव वृकयोर्मौरुगेता गोचरम् । 
तेयं भूरिवपोर्वप्ोखि सुता मूत्योभरेते वतते 

टा पिक्ष्टमनिष्टमस्तकरणः कोऽयं विधेः प्रक्रमः ॥ २४॥ 

कपालक्रुण्डरा- 

तं भद्रे स्मर द्यितोऽत्र यस्तवाभू- 
द्य खां त्वरयति दारुणः कृतान्तः । 

माटती- हं देव्व माहव, परटोअगदो वि तुयं सुमरि 

दृववो अअं जणो | ण हु सो उषरदौो जस्स वह्हो सुमरेदि । 

१, हा देव माधव, परटोकगतोऽपि युष्माभिः स्म्त्योऽयं जनः । 
न खद स उपरतो यस्य वभः स्मरति । 

तत्ताटशमिति दण्डकः । "नौ रः” इति वचनात् ॥ २३ ॥ माधवः । मालतीमेव 

वधार्थमानीतां च्छट हा धिगिति । प्रमादं पित्रोः कामन्द्क्यादीनां चानवधानतां 

धिक्र। यदियमनेन दृशंसेन कैरप्यनालक्षिता वधार्थमानीता वध्यवेषभूषिता 
चेति भावः । तदेवाद--न्यस्तेति । न्यस्मनुटिप्तमलक्तकं यद्याः सा 

चासौ रक्तमाल्यवसना च पापानां पपकारिणामारम्भो मारणं कमौनयो- 

ररतीति तदतो: । पाषण्डौ वैद्धावेव चण्डाठौ । चण्डालकमकारित्वात्तत्सहका- 

रित्वाच। तयोः। धुमान्लियादत्येकरोषः । वृकयोव्यांप्रादिषकरूरसत्वयोशगी हरिणीव 
गोचरं विषयं गता । भीरः खमभावेनेव । वसोरिवाष्टवसुष्वन्यतमसदराख । यद्रा 
वसोरम्ेरिव पराक्रमसंपन्नस देवतुल्यखापि भूरिवसोरमायस्य सुता स्रत्योयं वे बते- 

ते। हा खेदे । धिगिति। ममेतः परं जीविताश्चामिति रोषः । कष्टमिदमनिष्टमापति- 
तम्। अस्तकरुणः कृपाहीनो विधेः प्रकम आरम्भः कोऽयम्। कथमयन्तायुचितमे- 

वारम्ं दैवहतकेनेव्यर्थः । हा धिक्षष्टमनिष्टमिति पदानामतीवा्थभेदाभावेऽप्यनुक- 
म्पातिशयदययोतनार्थतान्न पौनस्त्यरद्केति ध्येयम् । यदाद-अयुकम्पायति- 
दाये यदि कथित्निवध्यते । न दोषः पुनरुक्तयादो प्रत्युतेयमलंक्रिया ॥*ति ५२४॥ 

कपालकुण्डला- तं भद्र इति । अत्र मरणसमये यस्तव द्यितोऽमीशे देवो- 
ऽभृत्तं सर । मरणदशायामिष्टदेवतासररणमसुत्रभ्युदयायेत्यागमः। अयेति। खल्युः 

सेनिहित हत्यर्थः ॥ माखती । दा देव माधव, परलोकगतोऽपि स्मतन्योऽयं 
जनो युष्मामिः। देवेयनेन त्वमेव ममेष्टदेवताखरूपः । तन्मरणदशाथामपि त्वा- 
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कपाल्कुण्डला--हन्तः माधवानुरक्तेयं तपखिनी । 
अघोरघण्टः (शल्तमुयम्य । ) 

चामुण्डे भगवति मन््रपाधनादा- 
वुदिष्टासुपनिहितां मनख पूजाम् ॥ २९ ॥ 

माधव$-(सदसोपषटत्य खङ्गं प्रकोषठेन विक्षिप्य ।) आः कापाटिका- 

पप्तद दुरात्मन्, अपेहि । प्रतिहतोऽति । 

मारुती- (सहसावलोक्य ।) परित्ताअदु महाभाओ | (इति माधव- 

मालिङ्गति 1 ) 

माधवः महाभागे, न भेतव्यम् । 

मरणप्तमये त्यक्ताशङ्क प्रलापनिरगेट- 
प्रकटितनिजज्ञेहः सोऽयं सखा पुर एव ते । 

१, परित्रायतां महाभागः । 

मेव स्मरिष्यामि । जन्मान्तरे वा त्वत्समागमो मे भूयादिति भावः। न खद स उप- 

रतो यस्य वष्टभो जनः स्मरति । यस्येतीयं कर्मणि षष्ठी । प्रियतमस्प्रतिगोचरस्य 
जनस्य निरन्तरं तन्मनसि स्थित्या नोपरतिरित्यर्थः ॥ हन्तेति विषादे । तपस्िन्य- 
नुकम्पादय । इयं माधवेऽनुरक्ता सती । तदिदानीं सोऽत्रैव महामांसस्य विक्रयाय 
पयैटति । देवादागत्य मोचयेद्रा । तदा कष्ट मनच्रसाधनप्रत्युदः संभावित इति वि- 
षादः ॥ तं भदे'ईति शरेकप्योत्तरार्षम्- चामुण्डे भगव तीति । मन्नरसाधन- 
स्यादादुपक्रमसमय उष्टं संकल्पितामिदानीं तत्पय॑वसान उपनिहितां समर्पिता 
पूजां ल्नीरत्नोपदारं भजस्वेति ॥ २५॥ माधवः । खङ्गं कापालिकस्योदयतं प्रको- 

छेन मणिबन्धेन विक्षिप्यापसायं । अयेष्यपसर । प्रतिहतोऽसि वैपरीत्येन त्वमेव 
हतोऽसि ॥ माखती । परित्रायतां महाभागः ॥ माधवः । भरणसमय 
इति। त्यक्तारङ्का यस्मिन्कर्मणि तत्तथा । अरलापेऽनर्थक्वचोजल्पने इदानीमेवैनं 
यदहरिष्यामीत्येवंरूपे निरमटो निष्प्रतिरोधः । महानुभावाः खद्टपकारं ऊुमैन्त्येब 
न तु वचनपू्वकं कुवेन्तीति वचनस्यानर्थक्यं । ययप्येवम् करिष्यामीति न बक्त्य। 

केवरं कतन्यमेव । तथापीदं दुदंशायां भ्रियायाः प्राणत्राणेन भजन्मनो ऽतीव 
स्ाफल्यमास्चादितमिति दर्षैपरवदोन मनस्यवधारितत्वाह्धवदाङ्कामपि विद्ज्यानर्थ- 

कमेव ंचित्प्रल्पितमिति भावः । तथा प्रकटितो निजः सहजः लेहो येन सोऽयं 
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सुत विद्ठजोत्कम्प संपरत्यप्ताविह पाप्मनः 
फलमनुभवत्युग्रं पापः प्रतीपविपाकिनः ॥२६॥ 

अधघोरषण्टः-- आः, क एष पापोऽस्माकमन्तरायः संवृत्तः । 
केपारङ्कण्डखा- भगवन्, स॒ एवास्याः सेहभूमिः कामन्द्- 

कं]सुदप्पु्रो महामांसस्य पणयिता माधवः। 

माधवः--(सालम् । ) महामागे, किमेतत् । 

माखती--(चिरादाश्वस्य । ) महाभाअ, अहं वि ण आणामि। 
एत्तिअं जाणामि । उवरिअदिन्दं एव्र पुत्ता इह पडिवुद्धछि । 
तुद्य उण काह । 

माधव;ः--( सल्नम् । ) 

त्वत्पाणिपङ्कनपरिग्रहधन्यजन्मा 

भूयाप्तमिल्यमिनिवेराकद््यमानः । 

१. महाभाग, अहमपि न जानामि । एतावम्जानामि | उपर्यछिन्दमेव 
प्रसुतेह प्रतिबुद्धास्मि । यूयं पुनः क | 

ते सखा पुरत एव वर्त॑ते । अतः सुतनु, उक्तम्पं भयनिमित्त वेपथुं विद्रज । 
संप्स्येवासौ पापः परापकारीहैव तवैव पुरतः प्रतीपं विपरीतं यथा तथा विपाकः 
फलारम्भो यस्य तादसस्य पाप्मनः फलमनुभवति । तद्रधोयमेनायं स्वयमेव 
हत इयथः ॥ २६ ॥ अधघोरघण्टः। अन्तरायः प्रत्यूहः ॥ कपालकुण्डला । 
अस्याः जेदस्य भूमिरेकालम्बनमिलयनेनावद्यं रक्षणीयेयमिति सूचितम् । 
कामन्दकोुहृयुत्र इत्यनेन महायोगिन्यास्तसयाः प्रादादस्मिन्नासमाकं मणिम. 
न्तमायादिक प्रभवतीति सूचितम् । महामां तस्य पणयितेत्यनेनातिश्चरलानन पौर- 
पैणाप्यस स्य इति ददेयति । माधवः-साख्रमिति । आनन्दविषादाभ्यां 
स।सत्वमू । किमेतत् । तत्कथमसावनर्थोपनिपात इयर्थः ॥ माङती । महाभाग अ- 
हमपि ने जानाभि एतावनानामि । उपर्यटिन्द्मेव प्रपेह परतिषुद्धास्मि । यरय 
पुनः क । मागता इति रोषः ॥ माधवः--सलज्ञमिति । खस्यानुचितं 
स्वेनाचरितं कमे दृमांसविक्रयरूपं निवेदनीयं जातमिति लजहेतुः । त्स्राप्तिप्र 
याशयानुचितमपि कृतमिति धाष्यमवलम्न्याह--त्वदिति। त्वत्पाणिपङ्जपरि- 
महण धन्यजन्मा भूयास्रमित्यनेनाभिनिवेरेनाभिषङेण कदर्थ्यमानो पैशमपा्य 
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भ्राम्यचनमांप्तपणनाय परेतभूमा- 
वाकण्यं भीरु रुदितानि तवागतोऽसि ॥ २७ ॥ 

मारुती-(अपवाय । ) कहं मम कारणादो एव्व एदे अप्पणि- 
रपेकखं परिन्ममन्दि । 

माधवः-अहोनु खु भोः, तदेतत्काकतारीयं नाम । 
संप्रति हि 

१. कथं मम कारणादेवैत आत्मनिरेपक्चं परिभ्रमन्ति 

चापलपादनेन वितथीक्रियमाणो ऽहं त्रमांसपणनाय विक्रयाय परेतभूमौ रमश्चनि 
भ्राम्यन् । हि भीर, तव रदितान्याकण्यं समागतो ऽस्मीति । बिभेतेसाच्छीत्ये 
“भियः करुङ्ककनो" इति कृद् । उडतः' इत्युकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिन ऊ् । 
ततः “भम्बार्थनयोहस्वः" इति -हखः। भीरशब्दस्य नियमेन च्रीवाचित्वा्रव्या 
मनु्यजातिवाचित्वम् । संज्ञायामिति वा उद्प्रययः ॥ २५ ॥ माङती- 
अपवार्यति । “अपवारितकं कार्य त्रिपताकेन पाणिनादइ्ुक्तत्रीडादषौतिशयगो- 
पनात्मकस्य व्यभिचारिणो ऽनुभावोऽपवारणम्। कथं मम कारणादेवेत आल्मनिर- 
पक्षं परिक्रामन्ति । मम छ्वीमात्रस्येव कते महत्कायैमुदिद्य कर्ठुमात्मनिरपेक्षमे- 
तत्कर्म कथमनेनारग्धम् । तद्व्र(हमेवापपधिनी या सादसेनापि नैनं समागते- 
त्यदयो मे दारणं चित्तमिति भावः ॥ माधवः। अहो नु खट भोः । एतद्रयाद्यातं 
प्राक्। तदेतदिति। तदेतस्पियाया दशनं काकतालीयं नाम। दैवात्काकागमनसमये 
तालफलपतनसटशमित्यथः । स्वरूपसिद्धिस्तु शवे प्रतिक्रतौः इतीवाथप्रकरणे 
"कुशाग्राच्छः इत्यतदछ इद नुवतेमाने “ समासा तद्विषयात्" इति तच्छब्देन. 

वार्थः परामुदयते । इवार्थविषयात्समासादिवार्थे छो भवतीति सूत्रार्थः । ननु स- 
मासेनैव तद्विषयेणेवाथौभिधानाक्कि प्र्ययेनेति चेन्मैवम् । समासविषयादिवार्था- 
दन्यस्मिनिवार्थं प्रत्ययोत्पत्तिः। तथा हि । याटच्छिकं काकागमनं तालपरतनं च । 
तेन पततां तालेन काकवधः कृतः । माधवस्य यदच्छया तत्रागमनम्, मालत्या अपि 
तत्न तथेवागमने च। काकागमनतालपतनमिवेति विग्रह्यास्मादेव वचनाज्जापका- 
त्समासः । व्रत्तिविषये च काकतालङशन्दावागमनपतनक्रियावाचिनौ भवतः । 

ततः काकताल्रब्दात्पतता ताकफटेन काकवधसदशं यद्च्छगतेन माधवेन का- 
पालिकं हला प्रियारक्षणमस्मिनिवार्थं च्छः । काकरताटीयमिवातक्रितोपनतं चित्र. 
करणमिति शब्दाथः। सुप्युपेति समासः । अन्यस्य विरोषविधानस्य चाभावा 
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रालोश्वन्द्रकद्ामिवावनचरीं देवात्समाप्ता् मे 
दस्योरस्य कृपाणपातविषयादाच्छिन्दतः प्रेयसीम् । 

आतङ्कद्विकटं दुतं करुणया विक्षोभितं विस्मया- 
त्करोधेन ज्वलितं मुदा विकसितं चेतः कथं वतैते ॥२८॥ 

त्स्य चैवंविधा गतिरनेकविषयत्वादियलम् । संप्रतीव्युपस्कारः । राहोरिति। 
रादोरानने चर तील्याननचरी । ताम् ।तन्मुखान्त्गतामिलय्थः। "चरेष्टः" इदयधिकरण 

उपपदे टप्रययः । टिच्वान्डीप् । तादृशीं चन्द्रकल्मिव प्रेयसीम् । भ्रियश्चब्दात् 
द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयञ्ुनोौ*इतीयन्।तस्मिन्परतः श्रियसििर-"इत्यादिना 
प्रियशब्दस्य प्रेत्यादेशः। उगितश्च इति डीप् । देवायद्च्छया समासाय प्राप्य दस्यो- 
श्रोरस्यास्य कापाछिकापसदस्य कृपाणपातविषयात्तत्वद्नपतनगोचरादाच्छिन्दतः 
ग्रप॒ह्यापहरतो मे मम चेत आतङ्कात्कथमियं रादोरिवातिकरस्य दस्योःकृपाणपात- 
विषरयमिन्दुकटेव सौकुमा्यातिरायसाटिनी प्रियतमा प्राप्ताायदि मम क्षणमाच्रमितः 
परे विलम्बो ऽभविष्यत् ,महाननथं आपत्स्यत दत्येवंरूपाद्धयानकरसस्थायीमावात्। 
“भयं चित्तस्य वैक्कभ्यं रीद्रसंजनितं विदुः ° इत्यु क्तलक्षणाद्धयाद्धिकलमि तिकतेव्य- 
तामूढम् । तथा करुणया क्षणव्यवधानेऽपि परासुरेवेयं तन्प्रतेव पुनरुत्पन्नेत्येवं प्रि 
यायास्ताहमवस्थाविभावनाजनितया करुणयारोकरसस्थायीभूतया दुतं विलीनम् 
तथा विस्मयादहोदैवविलसितस्याचिन्त्यमहिमत्वं यदयेव महामांसविकयार्थमागमनं 

तत्रैव काकताटीयन्यायेनेहागमनं प्रियासंप्राप्िरिति महदिदं चित्रमि्येव॑रूपाद- 
द्ुतरसस्थायिनः । वविस्मयधित्तविस्तारः पदार्थातिरायादिमिः" इत्युक्तलक्षणा- 

द्रिक्षोभितं जनिताद्धतरस्म् । तथा क्रोधेन कथमयं पापकारी निरपराधिनीं चि. 
भुवनरलभूतामिमामपीदानीं हन्तुं समुयतः,तस्मादवदयमेष हन्तव्य इत्येवरूपाद्री- 

दररसस्थायिना । श्रतिकूटेषु तैक्ष्ण्यस्य प्रकर्षः क्रोध इष्यते" इत्येवंलक्षणेन ज्वलितं 
रोद्ररसेनोदहीपितम् । तथा मुदा मलस्राणेभ्योऽपि गरीयसीं प्रियां परिरक्ष्य कृतार्थो 
भवामीत्यादिबहुप्रकारय रत्या मनःप्रसादरूपया प्रधानयुङ्गाररसस्थायिन्या विक- 
सितं रसास्वादेन विस्तारमुपगतम् । कथं केन प्रकरेण वतते । कथंचिदेतारसी 
दृशास्येति निरूपयितुं न शक्यत इति भावः। अत्र च प्रबन्धप्रव्रत्ता माधवस्यमाल- 
तीगोचरा रतिः प्रेयसीमिति निर्दिष्टेनालम्बनविभावेन विभान्यमाना तदवलखोकना- 
दिभिरुदीपिता मनोविकासगप्रियवचनतद्रक्षणव्यापारादिभिरनुभावेवाख्नःशरीरा- 

रम्भकूपैरनुभाव्यमाना तद्शनजनितेर्मदश्रमहषेचिन्तास््रत्यादिभिव्य॑भिचारिमिस्- 
परचिता रसतामापन्ना प्राधान्येन ध्वन्यते । तदङ्गतया तु राहोराननचरीं चन्द्रकल- 

भिवेद्युपमासूचितभीषणाकारकापालिकालम्बनस्तत्खरूपतिभावनोदीपित आतङ्कप- 
दनिर्दिष्टभयत्थायी विकलपदसूचितमनोवेक्ृव्यतदनुगुणरारीरवागारम्भानुभावस्त- 
नियतकम्पशङ्कानिर्वेदग्लानिजाज्यदीनतावेगविषादोन्मादचिन्तामोदहादिभिग्यभि- 
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अघोरषण्टः--अरे ब्राह्मणडिम्भ; 

व्याघाघ्रातस्रगीकृपाकुटग्रगन्यायेन हिसारवे 

पाप प्राण्युपहारकेतनजुषः प्राप्तोऽपि मे गोचरम् । 

सोऽहं प्राग्भवतेव भूतजननीर्धोमि सद्गाहति- 
व्यस्तस्कन्धकबन्धरन्धररधिर प्रागमारनिष्यन्दिना ॥ २९ ॥ 

चारिभिः प्रतीयमानैरुपचितो भयानकरसः । तथा दस्योः कपाणपातविषयादिति 

सूचितग्रतम्रायप्रियतमालम्बनस्त दू दंशञापरिभावनो दीपितः करुणयेति निर्दिष्टः शो- 
कस्थायीभावो द्रुतमिति निरदिष्टचित्तद्रवीभावतदुचितशरीरवागारम्भायुभावत- 
ननियताश्रवेवण्धेवै खर्यजाञ्यवेगमो होन्मादविषादादिभिव्यैभिचारिभिः प्रतीयमानैः 
परिपोषं गतः करणरसश्च । तथा देवादासायेति सूचितयादच्छिकसमाग- 
मारम्बनतद्धेतुविधिवैचिश््यपरिशीलनोदीपितो विस्मयादिति निर्दि्टद्धतस्थायी- 

भावो विक्षोभितमिति मनो विक्षोभतदुचितश्रीरवागारम्भानुभावस्तननियतस्तम्भ- 
प्ररयस्वेददषगरवैस्प्रतिवितकविबोधचिन्तादिभिव्यभिचारिभिरपचितोऽद्धुतरसश। 
तथाच्छिन्दत इति सूचितः ्रियावधोयतदन्तन्य इत्यालम्बनस्तदौरात्म्य- 
विमशैनोदीपितो ज्वलितमिति मनोज्वलनतदुचिततवागारम्भाञ्भावतत्नियतस्त- 
म्भतेमा्स्वेददषविगभ्रमोन्मादमदहषचापलासूयाक्रमामषादिभिनव्यभिचारिभि 
सर्वत्र कथं वतत इनेन सूचितैरुपचितो रोद्ररसश्वे्येते रसा अङ्गभावापत्येव दूरतो 
निरस्तपरस्परविसोधाःप्रधानरसपिक्षयाविरोधाः।प्रधानरसपरिपोषपक्षयान्यूनरस- 
परिपोषत्वेन के्रधनीयोचिलयनिबन्धनाम्यतिकरास्यय। शोभनाख्यया च मेलनगलया 
शृङ्गारेण सह संदीत्यंन्ते । यथाद--'समकालसमुत्पन्नैलिभिद्रौभ्यामथापि वा । 

रसशवेद्रयतिकीर्येत समन्यतिकरः स्मतः ॥ विरोधे मित्रशव्रूणां रसानां सकरेऽपि 
च । महिन्ना रोभते स्वेन यः स दोभन ईरितः ॥* इलयलमतिकथनेन ॥ २८ ॥ 
अघोरघण्टः। ्राह्यणडिम्भ। विप्रत्वाच्छिद्युत्वाच भीरुखभावतया पौर्षसू्येत्य- 
थः। व्याघ्राघ्नातेत्यादि । व्यप्रेणाघ्रातायां ृद्ीतायां मृग्यां हरिण्यां कृपाकुलः 
कृपायां श्रगो हरिणस्तन्यायेन दिसास्चेरनवरतर्हिंसापरस्य प्राणिनायुपहा- 
रस्य साधकैः क्रियमाणस्य केतनमास्थानं करालास्थानं तज्जुषः सेवमानलय भे 
गोचरं विषयं प्राप्तोऽसि गतोसि। यथा सग्यां द्याटुश्र॑गो व्याघ्रेण हन्यते, तथा 

त्वमप्यस्यां मयोपहाराथमानीतायां दयाटमेया वध्यस इति भावः । पापेति प्रार- 
व्धकमप्रत्यूहकीरत्ान्माधवस्य संबोधनम्। सोऽहं पूरव सद्गादत्या व्यस्तस्कन्धं 
विक्षिप्तस्कन्धं यत्कबन्धं विगतरिरस्कं त्य रन्परेभ्यो सुधिरप्राग्भारं रक्तमरवाहं 
निष्यन्द्ते वर्षतीति तथोक्तेन भवतेव भूतानां जननीं मातरं मद्रकालीग्रधोमि 
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माधवः- आः दुरात्मन्पाखण्डचण्डालः 
अपारं सप्तार॒परिमुषितरतं जिभुवनं 

निरारोकं छोकं मरणहारणं बान्धवजनम् 

प्रीणयामि । पश्वादनयेति रषः ॥ २९ ॥ माधवः । असारमिति । अये 
दुरात्मन्पाखण्डचण्डाल, कथमेवं विधातुं व्यवसितो ऽस्युयुक्तोऽसि । किं विधातु- 
मिलयपेक्षायामाह-- संसारमाकीरमाविरतरं देवतिय द्मनुष्यादि विविधविचित्रप्राणि- 
वमस्य जनन जीवनमरणतत्तदैरकालटोचितररीरपरिग्रहतत्तच्छरीरायुरूपदुखदुः- 

खाद्यनुभवादिव्यापारप्रवादादिन्छेदेन संतन्यमानं प्रपञ्चमसारं पराध्यवस्तुशुन्यं 

कतुं कथं म्यवसितवानसीति सर्वत्र संबध्यते! अयं हि संसारः सत्स्वपि चन्दनचा- 
मीकरादिषु पदार्थेषु तेनं सारवान् । करंल्वनयेव सारभूतया । अस्यां च सया 
निहतायां केवलस्जीषकत्पोऽयं निःसार एव॒ स्यात्। तदिमां दन्तुमु- 
यतस्त्वं संसारमेवासारं कतैमुयतोऽसीत्यथः । अत्र विषयनिगरणेन मा- 

ल्यां सक्रलसंसारेकसारवस्तुतवस्याध्यवसितत्वात् “निगीयोौध्यवसानं तत्पर- 

कतस्य परेण यत्? इ्युक्तलक्षणाध्यवसितप्रयलनातिशयोक्तिः, सिद्धवनि्दि्ाया 

व्यवसायक्रियायाः सर्वत्रान्वयाक्तियादीपकं च वाच्याटंकारौ । चन्दनचामीक- 

रादीनां न वस्तुतः सारत्वम्, कितु पामरजनप्रसिद्धथेव । इयमेव सारमूतेत्यपहवः । 

सवेसारवस्तूपरमानानि यानि तेभ्योऽपि सारभूतेयमेवेति व्यतिरेकश्च व्यङ्गयाविति 
सर्वत्र द्रष्रव्यम् । तथा त्रिभुवनं चयाणां भुवनानां समादारच्िभुवनम् । "पात्रा 

दिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः" इति वचनात् द्विगोः" इति डीन्न भवति । परिमुषितं 

लण्ठितं रने यस्य तकर्म । सत्स्वपि कौस्तुभकनकादिषु न ते रत्नवत्रिभुवनम्। 
न च तानि वस्तुतो रत्नानि । अविवेकिनां तु तत्र रत्नत्वव्यपदेरः समीचीनव- 
स्तूपमानल प्रसिद्धिश्च । इयमेव त्रिभुवनस्य सकलरत्नातिशायिगुणदालिन्येकं 

रत्नमिति निगीयौध्यवसानम्। तां दन्तु प्रदत्तः । रत्नशूल्यमेव जगत्कतँ प्रञत्तोऽसी- 

त्यथः । अलंकारयो गः पूर्ववत् । तथा लोक प्रमाणषट्कपथपथिकं गपत्चं निरालोकं 
प्रकाशशचल्यं केवलमन्धकाराक्रान्तं कतम् ।न ख सौरादिभिरालोकैः सालोकोऽयं 
लोकः। तेषां जडरूपाणां प्रकाशान्तरप्रकादयत्वेनाभासत्वात्। अनयैव पुनरानन्दै- 
करससंविन्मयप्रकाशास्मिकया त्रिभुवनभवनलोकोत्तररत्नप्रदीपकलिकया समुद्ध(- 
सितोऽयं ससूथचन्द्रादितेजस्को टोकः। तदिमां निवोपयितुकामः। जगदन्धं कतु 

कामोऽसीत्यर्थः। तथा बान्धवजनं सकलमपि बन्धुवरममेतदेकजीवितं मरणमेव रा 
रणमेतद्िपत्तिजनितसोकनिराकरणसमथं यस्य तत्तादशं कम् । इदं चावान्तर- 
वाक्यं सहचरभिन्नम् । इद हि महावाक्यरूपे शकेऽसारं संसारमित्यादिभिर- 
वान्तरवाक्यैर्मालत्याः सकललोकातिक्ायिलावण्यादिगुणशाल्त्विन सपदार्थो- 

मा० १३ 
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जदं कंद्र्पं जननयननिमीणमफलं ` 
जगस्जीणौरण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥ ३० ॥ 

[2 

तकर्षत्वं तदन्वयन्यतिरेकाभ्यामेव खोकस्योपादेयत्वान्वयन्यतिरेकौ चेत्येतावद्धहि- 
वेचित्रयेण भौोक्तियुक्तया च निरूप्यते । तत्र चानेन वाक्येन मालया उत्कर्षो 
न प्रतिपाद्यते । बान्धवा हि काणङुव्जदुःशीलपलयनाशञेऽपि मरणशरणा भ- 
वन्ति। न च तदन्वयाष्टोकस्यो पादेयता कदाचित्। नापि तद्वथतिरेकादनुपादेयत्वम्। 

बहुतरशरष्वस्तुप्रचुरत्वादेव तदुपादानसिद्धेः । ततश्वाल्युत्कषैप्रतिपादकवाक्य- 
मध्ये तद्विजातीयतया सदचरर्भिन्नं ततिकृष्टत्वाद्विशद्रमिदं वाक्यं षाण्मासि- 
कमुक्ताफलग्रथितदाररुतामध्ये वराटिकेव नायकत्वेन निवेशनं नार्हति मक्र 
मभङ्गशधव सात् । प्रकरन्तातिशयोक्तयायलकाराणामुपयुंपरि निबद्धानामकाण्डे 

विच्छेदात् । केचित्त जनभि्युदासीनवाचिना जनशब्देन माधवः प्रेयसीवि- 
नाशदुःखोत्तरणोपायान्तरमपदयन्तं मरणमेव तदुपायत्वेनाधिगच्छन्तमात्मानं 
निर्दिशति । तेन तन्नासे स्वस्य मरणमेवेति त्टावण्यातिरायप्रकाशनान्नोक्तदोष 

इति व्याचक्षते । तदसत् । बान्धवजनमित्युक्ते स्वनिदंशस्य कथंचिदप्यप्र- 
तीतेः प्रतीतौ वा नेतावता तस्या उत्कर्षः । सर्वो रागान्धः खह्द्याभिमतमेव 
वस्त्वधमभूतमपि सवेलोकोत्तरमियभिमन्यते। तथा हि--श्या यस्याभिमता। खोके 

सा तस्याधिकरूपिणी इति । अत एव चक्रवाकोऽपि स्वप्रियाविरदे जगदेव द्यू 
न्यमाकलयंस्तामेव लोकोत्तरसोन्द्यशालिनीं मन्यत इति तिर्यक्ष्वपि प्रसिद्धम् । 
न चात्रापि माधवाभिमानमात्रसिद्धमेव तस्या लोकोत्तरत्वमिति वाच्यं मा भूत् । 
प्रबन्धरसास्वादयितणां सहदयानामन्यथाभावप्रतीानोचित्यस्फुरणाद्रसास्वाद- 
भङ्गः । न च स्वाभिमानेन तस्याश्रध्यवेऽपि न तावता तत्सच्वासच्वाभ्यां जगतोऽ 

सि कधिद्विरेष इ्युपेक्षणीयमेवेतत् ।अतो "विधिविलसितं सवंमफलम्, इति पठनी- 
यमिति कुन्तकग्रशतयः कान्यततवन्नाः सहदयाः । एवं हि नावदलेशोऽपि । अ- 

नादौ ह्यसारे संसारे मनोदरतरवस्तुख्टो प्रवृत्तय विधेर्यो विलासो व्यापारो न 
तस्य चन्द्रादिनिमोणं फलम्। तेषां तुच्छतया तारराविधिप्रयासफललायोगात्।अपि 

त्वियमेव तस्य फलमिति निगीयौध्यवसानम्। तदेततफलमकाण्डे हन्तुसुदुक्तस्त्वम् । 
विधातृव्यापारमेवे निष्फठं कठैमुयत इत्यर्थः । तथा कन्दपेमदष दपैशचल्यं क्म् । 
तस्य हि सत्स्वपि मन्दानिलचन्दनचन्िकादिभावेषु न तानवल्म्ब्य त्रिखोचनाव- 

धिका त्रिखोकीमहं जेष्यामीति दपेसेषां तत्सहकारश्चक्तयभावात् । कितिविमामेवाप्र. 
तिहतां निजां शक्िमवठम्ब्य न मे कथित्रिलोक्यां प्रतिभयोऽसि, अहमेक एव 

वीर इति तस्य दपः। तामिमां हन्तुकामः कन्दप॑मेव दषेशयल्यं निरत्सादं कर्तुकामो- 
ऽसीत्यथेः। तथा जनानां नयननिमौणमफलं फलहीनं कर्तुम् । निरतिशयसौन्दर्यशा- 
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अपिच । रेरे पाप, 
प्रणयसखीसटीलपरिहापरसाभिगते- 

ठंलितरिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति यत् । 
वपुषि वधाय तत्र तव शख्रमुपक्षिपतः 

पततु शिरस्यकाण्डयमद्ण्ड सवेष भुजः ॥ ३१ ॥ 
अधोरघण्टः- आः दुरात्मन् ; प्रहर प्रहर। नन्वयं न भवपति । 
मारती- परीदं णाह साहसि, दारुणो क्खु अअं हदाप्त । 

तां परित्ताअसु मं । णिवत्तअदु इमादो अणत्थस्रकटदो | 
१. प्रसीद नाथ साहसिक, दारुणः खस्व्यं हताशः | तत्परित्ायस्व 

माम् । निवतेतामस्रादनथसंकयत् । 
~~ -----------~-~-~---------------~--------~------------- ----~~ ~~~ -~----~--- 

चिवस्तुदरौनमेवहि नयननिमौणख फलम् । न च वस्तवन्तरदशेनं फलं तख । एता 

दशसौन्दर्यश्ञालिनोऽन्यस्याभावात् । इयमेव लवण्यासारसीमा तस्य फलमिति 

तद्विनाशे नेत्रनिमीणमेव वन्ध्यं स्यादिदर्थः।तथा जगी जरच्चुष्ककण्टककोटरा- 
दिदुष्यक्षवक्षमरण्यं कूरसत्वराक्षसपुलिन्दादिभीषणं कान्तारं कवम् । इद् हि जगद्रन- 

मनयेव दहि प्रमदवनवसन्तश्रियातिसुकरमारविविधतरुलताकुखमवासनाघुरभीकृतं 

सकलसंतापनिवारकमानन्दानुभवैकभूमिः प्रमदोयानमभूत्। न तु मावैरन्येरनीदस- 
गुणगणो जज्वछैः। तदिमां कथावरोषितां कतैमिच्छता जगदिदमल्युद्रेगदायि भर्यकर- 

मरण्यमेव केवरं चिकिर्षितमित्यथ॑ः । अत्र चैकेन वाक्येनोत्कषैप्रतिपादनात्तयेव 
वाक्यान्तरैरपि प्रतिपादनादार्थं पौनरक्त्यमाराद्य रसाक्िप्तवक्त्रा तसवार्थस 
परौटोक्तिवैचित्रयेण गम्भीरविरोषणोपादानान्न पौनरुक्त्यमिति भोजराजः परिजदार 
यथाह--“विरोषणं तु पूवो त्तं यदि भूयोऽपि कीत्य॑ते। तदेकाथ रसाक्िप्तं तत्तस्मात्त 
न दृष्यते॥ !इतिषछेकानुप्रासो ऽत्र शब्दालंकारः । इयल्मलंकारम्न्धगोरवेण ॥३०॥ 
प्रणयेति प्रणयसखीना प्रेमास्पदानामालीनां सलीलो यः परिहासः क्रीडाविरोषः 
कुसुमस्तबकप्रहारादिस्तत्र रसेन रागे णाधिगतैः स्वेच्छयैव भ्परेठैटितेरतिसुकुमारे 
शिरीषकुषुमेहननेरपि किं पुनरन्येन कठिनद्रन्येण यद्रपुस्ताम्यति सद्य एव म्लायते 

तत्र वपुषि वधाय शच्रमुपक्षिपतः पातयतस्तव शिरस्यकस्मादेव निपाती यमदण्ड 

कालदण्ड इयेष भुजो वामबाहुः पततविति समुद्ीपितकोधस्य माधवस्य रोद्रर- 
सोचितो वागारम्भः ॥३१॥ अघोरघण्टः। प्रहर प्रहरेति। पदयामि तव पौर- 
परमित्यपहासगर्भोक्तिः । अयं न भवसीति माधवयेव संनिहितत्वेनोपचारात्पुरो- 
वरतित्वधर्िप्राधान्येनेदंशब्देनोच्यते । अन्योन्यमन्योन्यवधस्य निष्पननप्रायतय। 
निश्वितत्वाद्रवमानसामीप्येन ल्ड़भयत्रापि ॥ भारतीं । प्रसीद नाथ साहतिक 
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कपालङकण्डला-- मगवन, अप्रमत्तो भूत्वा दुरात्मानं व्यापादेय । 
माधवाधोरघण्टो--( मालतीकपा्कुण्डरे प्रति । ) अयि भीर, 

धेयं निधेहि हृदये हत एष पापः 
किं वा कदाचिदपि केनचिदन्वभावि। 

पारङ्गसंहतिविधाविमकुम्भकूट- 
कुट्कपाणिकुलिक्षस्य हरेः प्रमादः ॥ ६२ ॥ 

( नेपथ्ये कलकलः । सर्वै आकणेयन्ति । ) 

मो मो माटल्यत्वेषिणः) इयममात्यभूरिसुमाश्वाप्तयन्यप्रति- 
हतपरज्ञाचश्चुमेगवती कामन्दकी समादिशति, पयेव्टम्यतामेतत्क- 
राटायतनम् । 

दारुणः खल्वयं हताशः । तत्परित्रायख माम् । निवर्ततामस्मादनथसंकयात् । 
न मम स्लीपात्रस्य कृते सकल्लोकमोलिना त्या साहसमाचरणीयम् । यतोऽयं 
दारुणः किं कुयाद्रा । तन्निवतस्वेति भावः॥ कपाटकुण्डदखा । अप्रमत्तः साव- 
धानः ॥ माधवो मालतीमघोरघण्टश्च कपालकुण्डलामेकेनो भाभ्यां पाव्येनो भयत्रापि 
तुल्यारथेन शोकेन समाश्वाप्यन्तो युगपदेवादतुः- माध्रवाध्ोरघण्टौ । अपि 
मीर, इति संबोधनमिदमुभयोरमे परति । धरैर्यमिति । दे भीरघ्रीखमावसुलभ- 
साध्वसे, हृदये धेयं निपेहि, मा कातर्यं गमः । हत एष पाप दइट्युभाम्यामुभयोनिंदं 
राः । हत एव ! कथमत्रापि मम प्रमादमारङ्कसे । पद्य कदाचितकेनचिद्रा सारङ्गसं- 

हतिविधौ हरिणसंहरणक्रत्य इभकुम्भानां कूटस्य सङ्घस्य कुट्राकः कुद्रनश्रीलः । ज- 
त्पभिक्षकुण्टन्रूढः षाकन्” इति ताच्छीत्ये धाकन्प्रत्ययः। पाणिकुलिरस्य 
पाणिरेव कुलिद्चं कुटिश्चमिव पाणिर्यस्य तारस्य हरेः प्रमादः किमन्वभावि । न 

केनचिदनुभूतमित्यरथः । अत्र क्षुद्रविपक्षपथे मम प्रमादो न संभवतीपि तदसंभव- 
लक्षणे वाक्यार्थे हरिणपतेहैरेः प्रमादासंभवलक्चषणो वाक्यार्थोऽप्यारोप्यमाणः सार- 
हवे सिंहस्य अ्रमादसंमवेन ममाप्येतद्रधे प्रमादसंभावनेल्युपमानोपमेयमावं परिक- 
त्पयतीति असंमवधमेसंबन्ध उपमा परिक्तिता" इत्यु क्तलक्षणो निद सनालेकारः। 
न चात्र छषन्रान्तिः कतेन्या । वाकयद्रयस्येव युगपदुभाभ्यां पाठादिति ॥ ३२ ॥ 
कलकलः कोलादृढः । आश्वासयन्ती सुशुनादिना दुःखं छधयन्ती । अप्रति- 

हता ङण्ठिता म्रज्ञेव चश्चुयस्याः सा मगवती कामन्दकी समादिशति समा- 
ज्ञापयति । किमिति । प्यवष्टभ्यतां परिवे्टयतामेतत्करालायतनम्। किमथमित्यत 
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नाघोरषण्टाद्न्यस्पमत्करमेतदारुणादभूत् । 
न करारोपहाराच् फटमन्यद्विमाग्यते ॥ ६६३ ॥ 

कपालक्रुण्डलखा--मगवन्, पयवषटन्धाः स्मः। 

अघोरघण्टः- सप्रति विरोषतः पौरुषस्यावप्तरः। 
माटती- हा ताद्, हा मअवदि । 
माधवः-- भवतु बान्धवक्धस्थामेनां विधाय तत्प्मक्षमेनं व्या- 

पादयामि | ( मालतीमन्यतः प्रेषयन्परिकामति ।) 

( माधवाघोरघण्टावन्योन्यमुद्िद्य । ) 

आः, रेरे पाप, 

कठोरास्थिग्रन्थिव्यतिकरघणात्कारमुखरः 
खरलायुच्छेदक्षणविहितवेगग्युपरमः | 

१. हा तात, हा भगवति | 

आह-नेति । द।रुणाद्धीप्रणाद्घोर घण्टादन्यस्मात्तद्वतिरिक्तदितन्मारत्यपहर- 
णरूपं कम नाभृत्। नापि तदीयस्य कर्मणो मन््रसाधनायथ कराठोपहारीकरणादन्य- 

चापि फलं न विभाव्यते । तस्मात्तेनैव कपालकुण्डलयोपहारिता देवी बल्यथंमिति 

तदेव स्थानं विभ्रुरयतामित्यान्चापयति भगवती यथः ॥ ३३ ॥ कपारखकुण्डखा। 

भगवन् , पर्यवष्टव्धाः परिता भटैः । किमतःपरं कतैव्यमिति कातर्योक्तिः ॥ 

अधघोरघ्रण्टः-संप्रतीति। रक्षणार्थमागतानामेवाग्रत एवे व्यापादयिष्यामि । 
तन्न भेतव्यं त्वयेत्याश्वासनोक्तिः॥ मालती । दहा तात, दा भगवति ॥ 

माधवः । बान्धवानां रक्षणाथमागतानां समाजे समूहे सुखेन स्थिता 
मेनां विधाय पश्वात्नैधिन्त्येन यत्नात्तेषामिवाग्रतो हनिष्यामि । यथा एक एव 
मालतीप्राणत्राणनिपित्तमत्मत्पुरत एवासावेतं दुरात्मानं हत्वा महान्तसुपकारं 

करतवानित्यमात्याय निवेय तस्य मदथ मालतीभ्रदाने रुचिसुत्पादयेयुरिति मावः 

एकमेव वाक्यमुभादुभयोदैशेन प्रयुञजाते-रे रे इति । कटोरोति। कठोराः क- 
टिना येऽस्थिप्रन्थयः कीकसकूटानि तैः सह व्यतिकरेण तदभिधातेन जनितो 

यो घणात्कारोऽनुकरणशब्दस्तेन मुखरः 1 तथा खराणां ल्ायूनां छेदेन क्षणमात्रं 

जनितो वेगस्य व्युपरमो विधान्तिय॑सख सः। तथा पिरितखण्डेष्वसिथिनायुरदितेषठु 



१९० मारुतीमाधवे 

निरातङ्कः पङ्केष्विव पिरितखण्डेषु निपत- 
तरसिगीतरं गात्रं सपदि ट्वकस्ते विकिरतु ॥ ६४ ॥ 

८ इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 

इति महाकविश्ी मवभूतिविरचिते मालतीमाधवे पञ्चमोऽङ्कः 

मांसखण्डेषु पद्भभ्विव निरातङ्को निष्परतिरोषो निपरतन्नेवंविधोऽसिः सपदि ते गात्र 

गात्रं मत्यद्घं ख्वशः खण्डशः कृत्वा विकिरतु दिश्च॒विक्षिपदु । वीमत्सोपस्कृतो 

रौद्ररसो न्यज्यते ।मरत्यकषुद्वणनस्य निषिद्ध्वान्ोक्तम् । तत्फलमग्र सू चयिष्यते । 

यदुक्तमू--वृराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविष्ठवम् । सयोधं भोजनं लानं सुरतं 

चानुरेपनम् ॥ अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत् ॥* इति ॥३४॥ युद्धा 

निष्कन्ताः ॥ 

यथामति सयाद्यातो भवभूतेरिदाशयः । 

तत्सवर्थपरिन्ञाने समथौस्वु सचेतसः ॥ 

इति श्रीमद्धारद्ाजङ्करतिटकपपैतनाथयायजूकनन्दनशिपुरा- 
रिसूरिविरचितायां माटतीमाधवभावप्रदीपिकायां पञ्चमाङ्कवि- 
वरणम् ॥ 



„ षष्ठोऽडः | 
( ततः प्रविशति कपालकुण्डला । ) 

कपालङ्कण्डला-- आः पाप दुरात्मन्, माटतीनिमित्तं विनि- 
पातितास्मदवरो माधवहतक, अहं त्वया तसिन्नव्तरे निद॑यं निप्र 
त्यपि खरीत्यवन्ञाता । (सकोधम् ) तदवरयमनुभविष्यसि कपाटकृ- 
ण्डलाकोपस्य फटम् । 

दान्तिः कृतस्तस्य भुजङ्गरात्रो- 
यंस्मितनिबद्धानुशया सदेव । 

जागति दंशाय नि्ातदंश- 
कोिर्विषोद्वारगुर्यैजङ्गी ॥ १ ॥ 

( नेपथ्ये । ) 

मो राजानश्वरमवयप्तामान्ञया संचरध्वं 
कतेव्येषु श्रवणयुभगं भूमिदेवाः पठन्तु | 

अनादा्यगुणोदारामनागन्तुकमष्रणाम् । 
अयत्नसिद्धस्नारस्यामाश्रये सहजां गिरम् ॥ 

कविरिदानीमङ्ान्तरमारभमाणो वृत्तवतिष्यमाणार्थसूचनायेकपात्रप्रयोज्यं ञच- 
दरविष्कम्भाद्यमर्थोपक्षेपकं प्रस्तोति-तत इत्यादि । कपालकुण्डला । 
मालतीनिमित्तं विनिपातितोऽस्मद्वुरर्यन तादेति। तादरोन संबोधनेन युद्धे माधवे- 

नाघोरघण्टवधो,माललयै हि तयास्मदवर्निदतस्तन्माटलयपहरणेनेव प्रयपक्रि- 
प्यामीति कपालङुण्डलामि प्रायश्च सूच्यते । तस्मिन्नवसरे युद्समय निर्दयं निघ्रती 
छ्नीजाति प्रयुक्तं भीरुत्वं परिलयज्य गुरवधकोपात्निष्करुणं प्रहरन्यहं त्वया ली. 
द्यवज्ञातावधीरिता । तस्मादवद्यं मदवन्ञायाः फठमनु भविष्यसीति । अस्मद्धस- 

वधपातकस मयि बद्धवैरायां जाप्रयां कुतः सुखमियेव वाक्यार्थे तदवद्यमिदयादि- 
वाकयोक्तेवौक्याथौन्तरमसंभवद्रस्तुसंबधात्मकयुपमानोपमेयपरिकल्पितं निद्शेना- 
लेकारच्छाययाभ्यारोपयन्नाह--श्ास्तिरिति । तख भुजङ्गशत्रोराशीविषस 
हन्तुः शान्तिः स्यं ृतः। यत्र॒ यस्ित्निवद्भानुशया दृढतरबद्ध वैरातितीक्ष्ण- 
दग्रा विषोद्रमनमीषणा भुजङ्गी दंशाय जागतं सावधाना वर्तते । तस्याः सो- 
ल्यासंभवात्तवापि सौख्यं न संभवतीति मावः ॥१॥ वर्तिष्यमाणं सूचयति-भो 
राज्ञान दति । हे राजानः, सकलदिगन्तविश्रान्तशासनस्य महाराजख 
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चित्रं नानावचननिवहेशवष्टयतां मद्भेभ्यः 
प्रत्याप्तन्स्त्वरयतितरां जन्ययात्राप्रवेशः ॥ २ ॥ 

यावच्च संबन्धिनो न परापतन्ति तावद्रत्सया मात्या नगरदव- 
तागृहमविघ्नमङ्गलाय गम्यतामित्यादिरति भगवती कामन्दकी । 
अन्यच्च गृहीतस्तविरोषमण्डनः प्रतीक्ष्यतामानुया्निको जन इति। 

कपालकुण्डला-- मवतु । इतो मालतीविवाहपरिकमे सत्वरप्र- 
तिहारजनपहसरपंकृटात्प्रदेश्चाद्पक्रम्य माधवापकारं प्रत्यमिनिविष्टा 
भवामि | ( इति निष्कान्ता । ) 

इति शुद्ध विष्कम्भः 
कटहंसः-- ( परविदय ।) आणत्तोल्धि णअरदेव्वदागठ्मघरवद्टिणा 

मअरन्दप्णाहेण माहवेण । जाणीहि दाव इदोमुहं प्पउत्ता मा- 
ट्दी ण वेत्ति । ता जाव णं आणन्द्रस्सं । 

१. आन्ञतोऽस्मि नगरदेवतागभ॑ग्रहपर्तिना मकरन्दसनायेन माधवेन 
जानीहि तावदितोगुखं प्रदत्ता मालती न वेति । तदयावदेनमानन्दयिष्यामि । 

पादमूलसेवार्थमद्गीकृ तकिंकरभावाः सामन्तमदीपतयः, चरमवयसां ट्ट 

प्रापरव्यवहाराणां ब्द्धानामान्नया कर्त॑व्यविदामान्चया कतैव्येषु प्रयोजनेषु संचर 

ध्वम् । विप्राश्च श्रुतेः श्रवणस्य चुभगं यथा स्यात्तथा पठन्तु । आशीवोदमच्रा- 
निति रोषः । नानविचननिवहैः संस्छृतप्राकृतादिनानाभाषाविशेषैः सहितं चि- 

त्रमाश्न्यकारि गीतवायनृत्तादिकं मङ्गलेभ्यो मद्लार्थम् । तादर्थ्ये चतुर्थ । चेष्टयतां 
व्यापि यताम् । ततो जन्यानां वरसंवन्धिनां जनानाम् । जन्याः क्िग्धा वरस्यये" 
इयमरः । यात्राया वरग्रहाद्रधूण्रहगमनक्रियायाः प्रवेशः प्रा्निस्त्वरयति।त्वरां जन- 
यतीत्यर्थः ॥ २॥ न परापतन्तिन समागच्छन्ति । गृहीतं स््िशेषमण्डनं येन । 

सम्यगलकरत इयर्थः । आनुया्िको मालत्या अनुचरो जनः प्रतीक्ष्यतां परिपा- 
ल्यताम् । शीघ्रमाहूयतामित्यर्थः। यद्रानुयाचरिको वरानुगामी तत्ुहूजनः। गरदहीतं 

सविशेषमण्डनमाभरणवचछ्रादिकं यस्मात्स ताटशः प्रतीक्ष्यतामभ्युद्रमनादिना संभा- 

व्यतामिति।कपाटकुण्डका-भवत्वित्यादि।तेन नेदानीं मालत्यपहरणं श- 
क्यमिति भावः। आकुखाजनसंमदौन्माधवस्यापकारो मालत्यपहरणरूपस्तं प्रत्यभि- 
निविष्टा हढतरभ्रयत्ना भवामि । इति निष्ान्ता । इति ञद्ध विष्कम्भः ॥ कटठहसः। 

आज्ञप्तो ऽस्मि नगरदेवताया गभग्रहवर्तिना मकरन्दसनायेन माधवेन।जानीहि ताव- 

दितोमुखं प्रवृत्ता माक्ती न वेति। तयावेदेनमानन्दयिष्यामि। इतोमुखं प्रत्ता माल- 
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( ततः प्रविशतो माधवमकरन्दौ ।) 

माधवः - 
माङत्याः प्रथमावलोकनदिनादारमभ्य विस्तारिणो 

भूयः सेहविचेषटितेखगदसो नीतस्य कोटिं पराम् । 
अ्यान्तः खट सवैथास्य मदनायासप्रबन्धस्य मे 

कस्याणं विदधातु वा मगवतीनीतिर्विपर्येतु वा ॥ १॥ 

मकरन्दः--कथं मगवत्याः सा मेधारक्तिरविपर्यप्यति । 

कटहंसः-(उपण्य । ) णाह, दिद्िभा वपि । पउत्ता खु इदो- 

मुहं माख्दी । 

माधवः-अपि सत्यम् । 

१, नाथ, दिष्टया वध॑से । प्रवर्त खस्वितोमुखं मालती 

तीति प्रियनिवेदनेनेति रेषः। अनेन वाक्येन माधवमकरन्दयोःकृत्रि मपरिणयाथं छ 
द्मना नगरदेवतागभ॑ग्रहे पूवमेव प्रविश्य निलीयावस्थानस्ूचनादमूताहरणं नाम गभ- 
संध्यङ्गमुक्त म्।यथा--“अभूताहरणं तस्स्याद्राक्यं यत्कपटाश्रयम्*इति।इदमेव तयोः 

प्रवेशकं च॥माधवः--माखरत्याइति। मदनायासप्रवन्धस्य स्मरव्यथानुबन्धस्य 
सवैथाय खलत्वितो मालतीलाभान्यतरकोरिपरिच्छेदेन प्रयैवसानं भविष्यतीत्येष त- 
त्वाथकीर्तनान्मार्गो नाम गर्भसेमेरङ्गयुक्तम् । यथा--"तखार्थकीतेनं मागेः* इति । 

कथमत्रान्यतरकोरिपरिच्छेद इत्यपेक्षायां भगवतीप्रयुक्तोपायसिद्धयसिद्धिभ्यामि- 
त्याह- भगवत्याः कामन्दक्या नीतिः कृत्रि मविवाहरूपर उपाये कस्याणं मालतीपा- 
णिग्रहणरूपं वा विदधातु । तथा सति तत्प्रप्यिव मदनायासस्यान्तो भविष्यति । 
अथवा मद्धाग्यवेकत्याद्धिपर्यतु विपरीता भवतु । तथापि प्रयुक्तो पायभङ्गदुपाया- 
न्तराभावाच तदल्यभनिश्वये घ्रुवं मम विपत्तिरित्याश्रयान्तराभावादेव मदनायास- 

स्यान्तो भविष्यतीत्यथैः। कीदशचस्य मदनायासस्येत्यपेक्षायां तावदाह --माल्त्याः 
प्रथमद रेनक्षणादारभ्य विस्तारिणः प्रवर्धमानसखय । तथा म्रगदशस्तस्याः क्ञेदमू- 
चकैविवेध्ितिः साभिप्रायावलोकनादिभिःपरां निरतिशयां कोटि ् रकृषटतां नीतस्येति 
योज्यम्। एषा प्रा्याद्या नाम तृतीया कायौवस्था । यथा-“उपायापायचिन्ताभ्यां 
प्र्या्चाप्रा्तिमवः'इति॥२॥मकरन्दः।विपर्येप्यति विपरीता भविष्यति।॥कल- 
दसः । नाथ, दिष्टथा वर्धसे । परडत्ता खष्वितोमुखं मालती । माधवः । अपि सत्यं 
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मकरन्दः--किमश्रहधानः प्रच्छति । न केवलं प्रवृत्ता प्रत्या- 
सन्ना च वतेते । तथा हि । 

अस्माकमेकपद् एव मरुद्रिकीर्ण- 
जीमूतजारूरसितानुकृतिर्निनादः । 

गम्भीरमङ्गटग्दङ्गपहखजन्मा 

राब्दान्तरश्रवणशक्तिमपाकरोति ॥ ४॥ 
तदेहि । जाल्मार्गेण प्रयामः । 

( तथा कुवन्ति । ) 

कलहंसः-- णाहः पेक । इमे दाव ॒उप्पडिअराजहंसविन्भ- 
माभिरामचामरसमीरणुव्वेटिअकदलिभवटीतरङ्धिदुत्ताणगअणङ्गणप्त- 
रोणिरन्तरुदण्डपुण्डरीअविन्भमं वहन्तो मङ्गरधवलातपत्तणिवहा 
दीप्न्ति । इईमाओ सविलास्कवलिभतम्बूढाहिपूरिभक्वोरमण्डला- 
मोअव्वहअरक्वलिअमहुरमङ्गटुगीजवद्धकोखाहरेहिं विविहरभणा- 

१, नाथ, पदय । इमे तावदुत्पतितराजहसविभ्रमाभिरामचामरसमीरणो- 

देखकदलिक्रावलीतरङ्गितोत्तानगगनाङ्गणसरोनिरन्तरोदृण्डपुण्डरीकविभ्रमं व- 

हन्तो मङ्गलधवलातपत्रनिवहा ददयन्ते । इमाः सविठासकवलितताम्बूखाभिपू- 
रितकपोलमण्डलाभोगव्यतिकरस्वलितमधुरमद्गलो द्री तवद्ध कोखाहछेर्वेविधर- 

किम् । सत्यमितोमुखं प्रवृत्तेत्यसंभावयतः प्रन्नः ॥ मकरन्द्ः | अश्रहूधानो 

विश्व[सरदितः । अस्माकमिति । मरुता प्रवलपवनेन विकीर्णं विक्लकलितं 
यज्जीमूतजारं तद्रसितानुकारी गम्भीरो यो मङ्गलाये सरदङ्गसदहखजन्मा निनादः 
सोऽस्माकमेकपद एव खन्यतिरिक्त शब्दश्चवणसामथ्य निरस्यति । मत्समीपमा- 
गत्याहेत्यर्थः ॥४॥ कटहंसः। नाथ, पद्य । इमे तावन्मङ्गलधवत्यतपन् निवदहा 
दरयन्त इत्यन्वयः । कीदशाः। उत्पतितानां राजहंसानां विभ्रमेणेव विभ्रमेणाभि- 

- रामाणां चामराणां समीरणेनोद्धेखोधष्व चरन्ती या कदलिकावली पताकापद्भि- 

स्तया तरङ्गितं संजाततरद्रं यदुत्तानं गगनाङ्गणं नभोभाग एव सरस्तत्र निरन्तराणां 
सान््राणायु दृण्डपुण्डरीकाणां यो विश्रमस्तं वहन्तो बिभ्नाणाः । अन्र गगनाद्रण- 

सयोत्तानत्वं गाम्भीयदयोतनाथम् । गम्भीरे सरसि पुण्डरीकाणामुदृण्डकाण्डा भवन्ति 
नान्यत्र । सविखासेति । सविलासं कवटितेन ताम्बृलेनाभिपूरितख कपोल- 
मण्डलस्याभोगेन विस्तारेण यो व्यतिकरः संपर्क गीताक्षराणां तेन स्खलितं य- 
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लं कारकिरणावदीविडम्बिअमहेन्दचापविच्छेअविच्छुरिभणहत्थलेहं 
वारयुन्दरीकद्म्बएहिं अञ्ञ्ाप्निजआओ कणन्तकणअकिंकिणीरणिअ- 
द्मण्षणक्ारिणीजो करिणी । 

( माधवमकरन्दौ सकोदुकं पयतः । ) 

मकरन्दः--सप्रहणीयाः खलस्वमात्यभूरिवसो्विभूतयः। तथा हि । 

्ङ्दूरिमयूरमेचकचयेरुन्मेषिचाषच्छद- 
च्छायासतवल्िषिवर्तिमिरिव प्रानेषु पयांवृताः । 

व्यक्ताखण्डलकायका इव॒ मवन्त्युचित्रचीनांडक- 
प्रसतारस्थगिता इवोन्मुखमणिग्योतिर्वितानेर्दिराः ॥ ९ ॥ 

क ठहंसः- कहं सप्भमअणेअपडिहारमण्डटावजिओजटकण- 

लाटेकारकिरणावटीविडस्वितमदेन्द्रचापविच्छेद विच्छुरितनभःस्थलेवारसुन्द- . 
रीकदम्बकैरध्यासिता; क्णत्कनकक्षिकिणीरणितन्नणक्षणत्कारिण्यः करिण्यः । 

१ कथं स्सभ्रममनिकप्रतिदारमण्डलावर्भितोज्ज्वलकनककलधौ तपङ्कटिप्त- 

न्मधुरं मङ्गलर्थमुद्रीतं मोरीकस्याणादि यानं तेन बद्धः कोलर येन तैः । विवि- 
धानां रल्नाटंकाराणां किरणावलीभिविंडम्बिता अनुकृता ये महेन्द्रचापविच्छेदा- 
सेर्विच्छुरितं व्याप्तं नभःस्थलं गगनस्थलं येषां तैवारखन्दरीकदम्बकैरध्यासिताः 
क्रणत्कनककिं किणीरणित्चणक्षणत्कारिण्यः करिण्यः । दरयन्त इति शेषः ॥ मक्- 
रन्द्ः । परेङ्दिति । दिर उन्मुखानामृध्वं प्रटतानां मणिज्योत्तिषामनेकवणानां 
वितानैर्विस्तारेरेवंविधा भवन्ति । किंविधाः । उन्मेषिणां प्रसरणशीलानां चाषाणां 
कुलिङ्गानां मरुता आङुला ये छदाः पक्षास्तेषां द्ययाभिः संवलितेर्मिश्नीभूते- 

विंवतिभिविखमरैः भरेङ्घतां प्रचलतां भूरीणां बहून मयूराणां मेचकचयैशवन्द्रकर 
समूहैः प्रान्तेषु पय॑न्तप्रदेशेषु परितः समन्तादाष्रूता इव भवन्ति । तथा व्यक्ता- 
खण्डलकाञुका इव भवन्ति । तथा ठछिखितचित्राणां चीनदेशोद्धवानामंश्चकानां 
प्रस्तारेण संस्तरेण स्थगिता आच्छादिता इव भवन्तीति रल्ालंकारबाहुल्यं सूचि. 
तम् । तस्मादतिपुरंदरवेभवममात्यभूरिवसोरेश्वयमिति भावः ॥ ५ ॥ कल- 
हंसः । कथं ससध्रममागतानामनेकेषां ्रतिहाराणां वेत्रहस्तानां मण्डठेनावर्जि- 
ताभिरवनमिताभिरुज्ज्वटेन कनकेन कठधौतेन रूप्येण चान्तरान्तरा धरितेन 
चिन्राभिर्वैत्रर्ताभिः परिक्षिप्ता भूमो छिखिता या रेखा सा न लङ्गनीयेति सीमा- 
त्वेन परिकल्पिता । तया रचितमण्डलः परथगवस्थितः स तारशो जनो दूरत एव 
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अकट्पोअपङ्कछिन्तचित्तेत्तरदापरिक्वित्तरेहारहअमण्डडो दूरसंठिदो 
परिअणो । एमा अ बहुरसिन्दूरणिअरकं्नाराओपरत्तमहमहुरघो- 
टन्तणकंखत्तमाटाभरणधारिणि करेणुरअणि अछ्करन्तीश्दो एव्व 
कोउहटप्फुमुहपमत्थरो अदिस्सन्तमणहरप्पण्डुरपरिंसामदेहमो- 
हाविभाविआणङ्गवेजणा पुटमच्नन्धटहाविन्ममं वहन्दीकिंचिअन्द्रं 
परिदा माख्दी । 

मकरन्दः कयस्य, परय । 

इयमवयवैः पाण्डुक्षामेररकृतमण्डना 
कलितकुसुमा बलेवान्तखता परिशोषिणी । 

चिच्रवेव्रतापरिक्षिपतरेखारचितमण्डलो दूरसंस्थितः परिजनः । एषा च 

बरहुटसिन्दरनिकरसंध्यायगोपरक्तमुखमधुरधूण माननक्षत्रमालाभरणधारिणीं 
करेणुरजनीमटेङकर्वतीत एव कौतूहोछुमुखसमसलोकटश्यमानमनोहरा- 
पाण्डुरपरिक्षामदेदरोभाविभावितानङ्गवेदना प्रथमचन्द्रहेखाविभ्रमं वहन्ती 
किंचिदन्तरं प्रसृता मालती | 

स्थितः । एषा च वहुलसिन्दूरनिकरेण संध्यारागेणेवोपरक्तमुखे वदने प्रादुभौवि 
च मधुरं मनोहरं यथा स्यात्तथा धूणमाना प्रकाशमाना नक्षत्रमाला हारविरेषो- 

ऽश्चिन्यादितारापद्विश्च तदेवाभरणं धारयतीति धारिणी तां करेणुरजनीम् । रज- 
नीमिव करेणुमिल्युपमितसमासेनोपमा वाच्या । अ्ंकुवैतीत एव केोतूदलोु- 
हमुखसमस्तलोकददयमानमनोहरापाण्डुरपरिक्षामदेदशोभाविभावितानङ्गवेदना । 

सत एव विरोषणद्रयसय सामथ्यास्मथमचन्द्रटेखायाः प्रतिपन्चन्द्रकलाया विभ्रमं व 
हन्ती िचिदन्तरं परिजनमण्डलदपषलयान्यदेरं प्रता मालती । केथमन्यविभ्र- 

ममन्या वहेदियसंभवधमेयोगात्संध्यारागोपरक्त तारावली विभुषितरजनीप्रारम्भो- 
दिता स्वभावादग्रोदत्वाच पण्डुक्षामकौतूहलोन्मुखसमस्तलोकटस्यमाना प्रतिष- 
चन्द्ररेखेव सिन्दृरोपरक्तहारालंकृतकरेणुमखकुवेती विरहभावनात्पण्डुक्षामा स- 
वैयेकग्रक्षणीया माटतीति विम्बप्रतितिम्बभावेना्थान्तराध्यारोपान्युखनक्षत्रमा- 
लारा्दोपात्तशषोपस्कृतसिन्दूर संध्यारागकरेणुरजनीशब्दोपात्तोपमायुग्रदीतो नि- 

द्दौनालंकारः ॥ मकरन्दः । इयमिति । इयं वरारोहोत्तमा नायिका । 
अवयवैः सहजलावण्यमयेर्विरहवशात्पाण्डुक्षामैरेव ्रत्यतालकृतानि मण्डनानि भू- 

षणानि यस्याः सा । अलंकरणेनं कशचिद्तिशयस्तदवयवानाम् । कितु तद्रतत्वेन 

तेषामेव शोभातिशयो दद्यत इयर्थः । तादृशी सती माङ्गल्यमण्डनसनाथतया 
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वहति च वरारोहा रम्यां विवाहमहोत्सव 
श्रियमुदयिनीयुद्धूतां च व्यनक्ति मनोरुजम् ॥ १॥ 

कथं निषादिता गजवधूः । 

माधवः--( सानन्दम् ।) कृथमवतीयै मगवतील्वङ्गिकाभ्यां प्र 
वृत्तेव । 

( ततः प्रविशति कामन्दकी मालती खवङ्गिका च । ) 
कामन्दकी-( सहषंमपकयं । ) 

रम्यां विवाहमदोत्सवध्रियमोपयिकीं गुरुनिर्बन्धादादतां बहिः केवले वदति । 
तथादर्थमुदयिनीमिदानीं प्रतिक्षणमुपचीयमानां मनोरुज मन्मथवेदनामवयवगत- 
पाण्डिमकररशिमादिभिरेव व्यनक्ति । अन्तगंतमनुपाधिकं दुःसहमन्मथव्यथावि- 
करारं योतयतीव्य्थः । कथमिव । बहिःकलितकुुमान्तः कीटादिदोषवरात्परियो- 
षिणी बाललतेवेत्युपमारंकारः । धीरा चेयं नायिका ॥ ६ ॥ निषादितोपवे- 
शिता ॥ ततः प्रविदातीति । पूर्ववाक्येनैव सूचितत्वादत्र माधवमकर- 
न्दयोः कथानुबन्पेन कामन्दक्यादिप्रवेशसूचनात्तयोश्च कामन्दकीं प्रति रिष्य- 
तया परिजनत्वात्। "परिजनकथानुबन्धः प्रवेश को नाम विज्ञेयः* इत्युक्तलक्षणप्र- 
वेशाकोऽयं म्रन्थभाग इति कशिद्वाचष्टे । स वक्तव्यः । कथं परत्यक्षाभिनयरूपाड- 
मध्ये केवलाभिनयसूचनेकपात्र सूच्याथैसू चकस्य प्रवेदाकस्य निवेशः । कथं वा 
म्रधःननायकस्य वस्तुतः रिष्यस्यापि प्रवेशकपाच्रत्वपरिजनत्वादिपरिकल्पनमनो. 
वित्यापादकमिति । कथं च स्वपटितस्योत्तरश्मरेको न टष्टः । "अङ्गच्छेद्ं कत्वा 
मासकृतं व्ैसंचितं वापि । तत्तत्र सूचनीयं वषौदृष्व तु न कदाचित् ॥* इति । 
तथा दिवस्ावसानकार्य ययद्गनोपपयते सर्वम् । अङ्कच्छेद कृत्वा भरवेदकेस्तद्धिधा- 
तव्यम् ॥* इत्यादि भरतम्रन्येषु तदनन्तरश््रकेषु बहुप्रवेराकानभिप्रेयाथसूचकत्वेन 
पृथगेव निवेशामिधानात्। "एतेष्वङ्क बहि भावः स्ाद्विष्कम्भप्रवेरायोः । चूलिकायाः 
क्रचिद्ाद्ये कचिन्मध्ये निवेदनम्" ॥ इति भावप्रकाशे ऽभिहितत्वाच तस्याङ्मध्ये 
निवेशनं प्रधाननायकस्य नैच्याङ्गीकरणं च खोकशाघ्नविरुद्रम्। अथ प्रवेशयतीति 
द्युत्प्या प्रवेशकत्वसूचकमात्रेण प्रवेडकत्ववाचोयुक्तिस्तहिं न तस्य परिजनेत्यादि- 

कै लक्षणम्, कितु विष्कम्भकादिपञ्चकान्तगेतस्येति तदुदाहरणमयुगतम् । चूयिका- 

दीनां तु याणां पात्नप्रवेशसूचना्थमेव स्वीकारात्तथेव लक्षितत्वाच युज्यते चिन्त. 
षामह्ूमध्ये पात इवयास्ताम्।कामन्दकी-सहषेमिति । सप्रयुक्तोपायस्य सि- 
ध्यौन्मुट्यं हषहेवुः। श्रेयांसि बहुविधानि" इति संभावितविन्रविधातायेष्टदेवतां 

मा० १४ 
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विधाता भद्रं नो वितरतु मनोज्ञाय विधये 
विधेयासुर्देवाः परमरमणीयां परिणतिम् । 

कृताथ भूयाम प्रियसुहदपत्योपनयतः 
प्रयतः कत्लोऽयं फलतु शिवतातिश्च मवतु ॥ ७॥ 

माछती-- (स्वगतम् । ) केण उण उवाएण संपदं मरणणिव्वा- 
णस्प अन्द्रं सभावयिस्सं । मरणं वि मे मन्द्माअहेआए अहिम 

जदिदुहछहं होई । 

छवङ्गिका--अदिकीलल्ा क्खु पिअप्तही एदिणा अणु- 
उट्विप्पम्भेण । ध 

१, केन पुनरुपायेन सांप्रतं मरणनिवाणस्यान्तरं संभावयिष्यामि । मरण- 

मपि मे मन्दभागधेयाया अभिमतमतिदुरमं भवति । 

२. अतिङ्केरिता खड प्रियसख्येतेनानुकूखविप्रम्भेन । 

प्रा्थयते--विधातेति। विधाता ब्रह्मा । अन्योन्याुगुणयोगान्मनोहराय विधये 
मालतीमाधवविवाहृरूपाय प्रयोजनाय नोऽस्माकं भद्रं वितरतु । अत्र सर्वज्ञाया अपि 
भगवलया अकार प्रद्रेषणादभद्रमिति नो इति च निषेधवाचिना निपातेन चामङ्गला्थ- 
द्योतकं वाक्यं कार्यन्यग्रताहटानिगेतं भाव्यनिष्टमुत्तराहृस्थं योतयतीति केचित् । 

देवाः परमासुक्कृष्टं रमणीयां परिणतिं समुचितवधूुवरसमागमरूपां विधयासुः । 
"एर्ठिडि" इत्येत्वम् । प्रियसुहृदपत्ययोरुपनयतः संघध्षनादहं कृ ताथा भूयासम् । उक्तं 
हि प्रार्-श्राणिसपोभिः' दयादि । अयं च सवैः सुहृदपत्यप्रतिज्ञामारभ्येतदन्तः 
म्रयत्नोऽय मालतीमाधवविवाहरूपेण फठेन फल्वु । शिवतातिः शिवंकरश्च भवतु । 

शिवरब्दात् “शिवशमरिष्टख करे इति तातिन्प्रययः। क्षेम॑करोऽरिष्टतातिः शिव- 

तातिः रिर्वकरः* इत्यमरः ॥५॥ अथ मालती सुदहूतोनन्तरं नन्दनपाणिग्रहणलक्षणं 

वञ्जनिपातसममुस््रेक्षमाणा दुर्विषदहतत्पाणिग्रहणलक्षणदुःखात्यन्तोच्छेदकवेन मर- 
णमेव शरणं निःश्रेयसं मन्यमाना तमुपायमपि दुरभं मत्वा वितकेयति--केन पुनः 
सांग्रतसुपायेन मरणनिवौणुस्यान्तरमवसरं संभावयिष्यामि । एतद्वितकषेपरतिपादना- 
द्रप नामाङ्गम् । यथा--वितक रूपसुच्यते' इति । मरणमपि मन्दभागधेयाया मेऽ- 
भ्रिमतमतिदुरमं भवति ॥ छवङ्गिका । अतिठैशिता खड प्रियसष्येतेनानुकूलस्य 
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(रविरय भूषणपटलकदस्ता । ) 

प्तिहारी-- भअवदी अमच्चो भणादि । एदिणा णरेन्दाणुपये- 
पिदविवाहणेवच्छेण देवदाए वुरदो अंकर्दिन्वा माट्दि त्ति । 

कामन्दकी--युक्तमाङ्गखिकं हि तत्स्थानम् । इतो दशय । 
प्रतिहारी--रदं दाव धवल्पद्ुअजुभङं । एदं अ उत्तरी 

अवण्णंसुजं । इमे अ प्व्वङ्किभा आहरणम्षनोभ। इमे अ मोत्तिज- 
हारा । एदं चन्दणं । एप सिद्कुञुमापीडो त्ति । 

कामन्दकी--(अपवायं । ) रमणीयं वत्सं मकरन्दमवलोकयि- 
प्यति जनः | (अकाशम् । एदीत्वा । ) भवतु । एवमुच्यताममात्यः । 

(प्रतिहारी निष्कान्ता । ) 

कामन्दकी--च्वङ्किके, प्रविदा त्वमम्यन्तरं वत्सया मा- 
खत्या सह् । 

वद्गिका-- भअवदी उण । 

१. मगवतीममव्यो भणति । एतेन नेरेनदरानुपरेषितविवाहनेपथ्येन दे 

तायाः पुरतोऽखंकतव्या मालतीति | 
२, एतत्तावद्धवल्पद्ंञ्चकयुगल मू । एतचोत्तरीयव्णाश्कम् । इमे च 

तर्वाङ्गिका आभरणसंयोगाः । इमे च मोक्तिकाहाराः । एतचन्दनम् । एष 
सितकुयुमापीड इति | 

३. भगवती पुनः | 

प्रियसख विप्रलम्भेन ॥ प्रविश्य । अहेति शेषः। पटल्कमामरणधारणपात्रम् । प्रति- 
हारी । अमायो भगवतीं भणति। एतेन नरेन्दरानुप्रेषितविवाहनेपथ्येन देवतायाः 
पुरतोऽलंकतैव्या मालतीति ॥ कामन्दकी । माङ्गलिकं मद्गलप्रयोजनमिति ठक् ॥ 

प्रतिहारी । एतत्तावद्धवल्पदरंञ्चकयुगलम् । एतचोत्तरीयव्णीञ्चुकम् । इमे च स- 
वौद्गिका आभरणसंयोगाः । अभरणान्येव संयोज्यन्ते स्थाप्यन्ते तेष्ववयवेधिविति 

संयोगाः । कर्मणि घञ्। स्ोङ्गिकाः सरवाङ्गस्थाप्याः । इमे च मोक्तिकाहाराः। ए- 
तचन्दनम् । एष सितङुघुमशेखर इति ॥ कामन्दकी । रमणीयमिति । अ. 
नेन प्रसाधनेन प्रसाधितं मालतीरूपधारिणं रमणीयं मकरन्दं जनो विप्रलब्धो 

मालतीबुद्धधा क्षणान्तरमवेकषयतीत्यर्थः ॥ लवङ्गिका. । भगवती पुनः) क यास्य- 
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कामन्दकी--अहमपि विविक्ते तावदककरणरत्ानां प्रारस्त्यं 
शानतः परीक्षये | (इति निष्करान्ता । ) 

मारखुती-- (आत्मगतम् । ) ठवङ्धिकामेत्तपरिवारा दाव संउत्ता | 
( प्रकाशम् । ) एदु देवदामन्दिरिदुवारं । ता पविप्रदु पिअप्तही । 

( प्रविशतः 1 ) 

मकरन्दः-इतः स्तम्भान्तरितो पयावः। 
( तथा कुरुतः ) 

लवङ्गिका- संहि, अअं अङ्गराओ । इमाओ कुयुममाडाओ । 
मारखती-- तदो किं। 
लव्गिका- संहि, इमस्म पाणिगहणमङ्गलारम्भे कलापं 

वत्तिणिमित्तं देवदां पूजेहि त्ति अम्बाए अणुप्पेपतिदाधि । 
मारुती-- (स्वगतम् । ) कुदो दाणि दारुणप्तमारब्मदेगदुवि- 

लाप्तपरिणामदुक्खणिदङ्िजमाणप्तं पुणो वि मम्मच्ेददृहं मन्दभा- 
इणीं दूमिजपि । 

१. ख्वङ्गिकामात्रपरिवारा तावत्व॑वरत्ता। इदं देवतामन्दिरदारम्। तद्य- 
विश्षदु प्रियसखी | 

२. सखि, अयमङ्गरागः | इमाः कुसुममालाः। 
३. ततः किम् | 

४, सखि, अस्मिन्पाणिग्रहणमङ्गलारम्मे कल्याणसंपत्निनिमित्तं देवतां 
पूजयेत्यम्बयानुप्रपितासि । 

५. कस्मादिदानी दारुणसमारम्भदेवदुर्विछासपरिणामदुःखनिदछितमा- 
नसां पुनरपि मम॑च्छेद दुःसहां मन्द मागिनीमुपतापयसि । 

तीति शेषः ॥ मारुती । चव्गिकामात्रपरिवारा तावत्संदृत्ता । तदिदानीं यथाकर्थ- 
चिदेनां लवद्गिकामनुनीय शक्यं प्राणांस्त्यक्तुमिति भावः। इदं देवतामन्दिरद्रारम् । 

तस्रविशवु प्रियसखी ॥ स्तम्भान्तरितौ स्तम्भापवारितौ ॥ छवङ्किका । सलि, 
अयमङ्गरागः । इमाः कुषममालः॥ मालती । ततः किम्। मर्तुकामाया मम किमेभि- 

रित्याश्चयः ॥ छवङ्किका । ससि, अस्मिन्प।गिग्रहणमद्लस्यारम्भ उपक्रमसमये 
कस्याणस्य विवाहमङ्गलस्य संपत्तिरविघ्रेन निष्पत्तिस्तन्निमित्तं तदर्थ देवतां पूजये- 
व्यम्बयानुपरेषितासि । तदेतेर्दवतामचयेति रोषः ॥ मारुती । कस्मादिदानीं द्- 
सेणसमारम्भस्य देवस्य यो दुर्विखसो दुर्व्ापारस्तत्परिणामरूपेण दुःखेन निर्दलितं 
खेदितं मानसं यखास्तां पुनरपि मर्मच्छेददुःसहां मन्दभागिनीयुपतापयसि । इदं 
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लवङ्गिका--अईः किं वन्तकामासि । 
माटती--किं दाणिं दुहृहामिण्विपमणोरहविमंवदन्तमाभ- 

हेओ जणो मन्तेदि । 

मकरन्दः--पसे, श्रुतम् । 
माधवः-अप्रतोषस्तु हृदयस्य । 
माक्ती -- (छवङ्गिकां परिष्वज्य । ) परमत्थ॑भणि पिअसहि छव- 

ङ्गिए, एसा दाणि दे पिअप्तही अणाहा मरणे वमाण आग- 
्मणिग्गमणिरन्तरेवारूढविस्सम्भप्तरिसं परिस्सज्िअ अढ्मत्थेदि । 
जई दे अहं अणुवद्रणीजा तदो मं हिअएण धारअन्ती समग्गसो- 

हग्गरच्छी परिगगहेकमङ्गटं माहवस्स सिरिमहारविन्दं आणन्द्म- 
सिणं पोएहि । (इति रोदिति । ) 

१, अयि; किं वक्तुकामासि | 

२. किमिदानीं दुकभाभिनिवेशमनोरथविसंवद द्वागपेयो जनो मन्त्रयते । 
३. परमार्थभगिनि प्रियसखि लवङ्गिके, एषेदानीं ते प्रियसख्यनाथा 

मरणे वक्ैमानागर्भनिर्गमनिरन्तरोपारूट विखम्भसदशं परिष्वज्याभ्यर्थयते । 

यदि तेऽहमनुवर्तनीया ततो मां हृदयेन धारयन्ती समग्रसोभाग्यलक्ष्मीपरि- 
्रेकमङ्कलं माधवस्य श्रीमुखारविन्दमानन्दमसृणं प्रलोकय | 

चात्मगतमेव लवद्गिकां संबोध्योपालम्भ इति द्रष््यम् ॥ वद्धिका । अयि कि- 
वक्तकामासि । तद्वदेति शेषः ॥ माटती । किमिदानीं दुकेभविषयो योऽभिनि- 
वेशः प्रयत्नविरोषस्तत्र यो मनोरथस्तत्र विसंबदद्विपरी तीभवद्धागधेयं यख ताटशो 
जनो मन्त्रयते । प्रियतमसमागमरूपमनोरथविसंवदि मरणं मयपेक्षितं तद्पीदानीं 
भाग्यवेकल्यान्मम दुकमं जातमिति किमिदानीं मया वक्तव्यमित्याशयः । एतच 
्रस्तुतमरणोत्कषयोतकत्वादुदाहरणं नामाङ्गम् । यथा--भ्यन्तु सातिरायं वाक्यं तदु- 
दाहरणं भवेत्” इति॥ भकरन्द्ः । सखे, श्रुतभित्यत्र काकुः ॥ माधवः । अघं 
तोषस्त्विति स्वनिमित्ततवस्यास्फुटतवात् ॥ मालती । परमार्थभगिनि प्रियस्तखि 
लव्गिके, एषदानीं ते प्रियसल्यनाथा मरणे वतमाना आगर्भनिगैमनिरन्तरोपारूढ- 
विखम्भसदशं परिष्वज्याभ्यर्थयते। त्र प्रस्तु तोपयोगिसामवचनत्वास्संग्रहो नामा- 
म् । यथा--^संग्रहः सामदानोक्तिः" इति । यदि तेऽहमनुवर्तनीया ततो मां हद- 
येन धारयन्ती समप्रसोभाग्यलक्ष्मीपरिप्रहैकमङ्गकं माधव श्रीयुखारविन्दमान- 
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माधव--कयस्य मकरन्द; 

मानस्य जीवकरुसुमस्य विकाप्ननानि 
संतपणानि पकटेन्दियमोहनानि । 

आनन्दनानि हृदयेकरप्ायनानि ` 
दिष्टया मयाप्यधिगतानि वचोखतानि ॥ < ॥ 

माटखती- नह तस्स जीविदप्पदाईणो अवसिदां मं घुणिअ 
पैदप्पमाणस्प तहाविहं सरीररअणं ण परिहीजदि, जह अ लो- 
अन्द्रगअं वि मं उदिसिअ सो जणो सुमरणकहामेत्तपरिपेषं का- 
छन्द्रेण वि छोअजक्तं ण सिटिलेदि, तह करेषु ! एव्वं दे पिअ- 
सही माल्दी सकामा होड । + 

` यथा तस्य जीवितपदायिनोऽवसितां मं धुत्वा सेतप्यमानस्य तथाविधं 
रारीररलं न परिहीयते, यथा च छोकान्तरगतामपि मामुदिश्य स जनः स्मर- 

णकथामात्रपरिरेषां कालान्तरेणापि लोकयात्रां न शिथिटीकरोति, तथा 
कुरु । एवै ते प्रियसखी मालती सकामा मवति । 

न्द्मदणं यथा स्यादेवं प्रलोकय । अनेन मन्निर्विंरोषया त्वया मां स्मरन्त्या ्रिय- 

तमो टृष्टश्ेन्मयेव ट्ट इति प्रतीतेमौधवविषयः प्रमैव परां कोटिमारूढः । सवथा 
तदलाभनिश्चयान्मरणं निश्चितमिति व्यज्यते। आनन्द्मष्टणमित्यनेन च येन प्रका- 
रेणाहं तमवलोकयामि तेनैवावलोकय, न तु खौचितेन ताटस्थ्येनेत्युक्तम् ॥ 

माधवः। ख विषयतां प्रेमबन्धस्य निरतिश्चयतां च ज्ञात्वाहद-म्खानस्येति। 
दिष्टया भाग्येन मया तादशसोभाग्यानर्देणापि वचोगतान्येतान्यधिगतानि प्राप्तानि। 
कीटरानि । प्रियाम्राप्यसेमावनया ग्लानिमुपगतस्य जीवदेव सौकुमायौत्कुखमस्य 

विकासनानि । तथा संतर्पणानि सम्यक्तृप्निजनकानि । तेन हि मालत्याः शतश्ञो 
दशेनेऽपीटशवचनश्रवणादयादशी तृ्घिस्ताद्ी न मवतीति वचनानां संतपैकत्वम् । 
तथा सकटेन्ियाणां मोहनानि। प्रल्याख्यसासिकभावहेतुत्वात् । इद्ियास्तमयो 
हि प्रल्यः । तथानन्दनानि निर तिश्चयानन्दस्यासमसंवेयत्वादानन्दजनकानि । तथा 

हदयस्य विरददुःखशोषितसवैरसादिधाठुकस्य रसायनानि रसादिधातुसपाद्- 
कत्वेन रसजनकानि । नीरसानां हि धातूनां खभोपायो रसायनम् इति रसा- 
यनम् ॥ ८ ॥ मालती । यथा तस्य जीवितप्रदायिनोऽदहमवसिता भरतेति मां 
शरुत्वा संतप्यमानस्य तत्तथाविधं शरीररलं न परिदीयते, यथा च लोकान्तरगता- 
मपि मामुदिदेय स जनः स्मरणकथामात्रपरिशेषां काल्मन्तरेणापि खोकयात्रां न 
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मकरन्दः-- हन्तः अतिकरुणं प्रस्तुतम् । 
माधवः- 

-नैराद्यकातरपियो हरिणेक्षणायाः 
श्रुत्वा निकामकर्णे च मनोहरं च । 

वात्सल्यमोहपरिदेवितस॒द्रहामि 
चिन्ताविषादविपदं च महोत्पवं च ॥ ९ ॥ 

शिथिलीकरोति तथा कुष । अत्र माधवमरणशङ्काबीजं स्वात्मनि माधवा- 
नुरागोत्कषः । यथाहं तदलाभात्तदनुरागे जीविते दयक्ष्यामि तथासावपि मद्नु- 
रागोतकौचशानप्रदेशकृततान्तावगमाच मय्यवसितायामसौ स्वजीवितनिरपेक्ष- 
स्ट्यजेद्पि शरीरम् । यथा तु जीवति तथा कुर्वति । त्वस्मयत्नवक्नात्कथंचिदपरिय- 
्जीवितोऽसौ कालक्रमेण यथामां न विस्मरति तदपि त्वयैव कतैन्यमिति भावः। 
एवं ते प्रियसखी मालती सकामा भवति ।॥ मकरन्दः । दन्तेति प्रेमातिशयमरणो- 
य्योगप्रतीतेहषविषादयोतकः ॥ माधवः- नैराश्येति । नैराद्येन मत्पाणिग्रहण- 
प्रयाशाभावे तद्धेठुकस्वजीवितमप्रल्याश्चाभावेन कातरा चकिता घीयेखास्स्या हरि- 

गेक्षणाया निकामं शशं करणं मरणोयोगपूचनाच्छोकातिरयजनकम् । अथ स्व- 
विप्रयानुरागप्रकषंप्रतीतेमनो हर च वात्सल्येन रतिभावेन । यद्यपि वात्सल्यशब्दो- 
ऽपलयविषयां रतिमाचष्टे, तथाप्यत्र लक्षणया रतिसामान्यमात्रमादह्, न तु वात्सल्यं 
नामि दरामं रसान्तरम् । प्रसिद्धालकारप्रस्थनेष्वय्युत्पादनात् । प्रत्युत निषेधादेव 

गुरुवर पपुत्रादिविषयाया रतेभौवलमेव हि व्यवस्थापितम् । रतिर्देवादिविषया य- 
भिचारी तथा जिताः । तस्मात् (तमङ्कमारोप्य ररीरयोगजेः" इयादौ पुत्रगोचराया 
रतेः परिपोषादसंलक्ष्यक्रमव्यद्गथमेदो भावध्वनिरेव रसान्तरम्। न च भरतेनात्र 
एथक्स्थायी प्रदर्चितः । नापि रतिरेवाख स्थायी । तस्याः सङ्गारेकस्थायित्वात, 
अस्य रसान्तरत्वाभावग्रसङ्गाच। नापि दृद्गारभेद एवायम् । तद्धदेषु संभोगादिष्वप- 
रिगणनात् । मात्रादीनां पुत्रादौ शुङ्गारस्यात्यन्तानौचिदयाच्च । अस्तु वा वात्स 
रसान्तरम् । तथापि प्रकृते तन्न संभवति । तखापलयमा्रालम्बनत्वात् । न हि भा- 
लल्या माधवे वात्सल्यं युक्तमिलयर्थः । अलं कुत्सितेन विचारणेन । तस्मादत्र रति- 
सामान्यं लक्ष्यते । तेन मोहेन (मोहधित्तस्य श्यत" इत्युक्तेन व्यभिचारिणा च 
यत्परिदेवितं वरिखापवचनं तत्र तद्तचिन्तया मदलाभादियं प्राणानपि दक्तमुयता । 
अनया किमिदानीं कर्वव्यमित्येव॑रूपया यो विषादो विषरण्णलमेव विपत् । तां च 
महोत्सवं च । अहो मे सौभाग्यं यदेतादशख स्रीरत्नस्य मय्येवविधानुरागबन्धस्त- 
देतहछभाभावेऽप्येतावतेव लम्धजन्मसाफस्योऽदमियेवमात्मनो हषीत्कर्षः । तं च 
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टवङ्गिका-- भई, पडिहदं दे अमङ्गरं । इदो वि अवरं ण 
सुणिस्सं । | 

माटती- सहिः पिअं खु तुद्याणं मार्दीजीविदं । ण उण 
माख्दी । 

वङ्गिका- पहि, किं ति भणिदं होई । 

मालती-- नण प्चाप्ाणिबन्धणेहि वअणसंविहाणेहिं जी- 
वाविअ इमं महानीमच्छारम्भं अनुभाविदद्वि। संपदं उणमेम- 
णोरहो एत्तिअं एव्व । जं तस्स देवस्स परकेरअत्तणेण अवरद्धं ज- 

१. अयि, प्रतिहतं तेऽमङ्गलम् । इतोऽध्यपरं न श्रोष्यामि | 

२. सखि, प्रियं खट युष्माकं माठतीजीवितम् । न पुनर्माटती । 

३. सखि, किमिति भणितं भवति । 

४, येन प्रयाशानिवन्धनेर्वचनसंविधानेर्जीवयित्वेमं महाबीभत्सारम्भमनु- 

भावितास्मि | सांप्रतं पुनम मनोरथ एतावानेव । यत्तस्य देवस्य परकी- 

वहामि । उक्तं च-^परसरप्रापिनिराशयोर्बरं शरीरनाशोऽपि समानरागयोः'इति । 
रोकहषौभ्यां करणशङ्गारसेकीणे मनो वर्तत इति मावः ॥९॥ छवद्गिका । अयि, 
प्रतिहतं तेऽमद्गलम् । इतोऽप्यपरं न श्रोष्यामि ॥ माटती । सखि, भियं खट 
युष्माकं मारुती जीवितम् । न पुनमालती ॥ छवड्धिका । सदि, किमिति भणितं 
भवति । मालतीजीवितं प्रियं न तु माठतीति । वचनस्य व्याहतत्वादिति भावः॥ 

मारुती । येन प्रत्याशचानिबन्धनेर्मेचनसंविधनैजीवियित्वेतावन्तं कालमीदश 
महाबीभत्सारम्भमनुभवितास्ि । तदनेनातिजुगुप्सितमपि मम जीवित्तमेव युष्माकं 
प्रियं यथा तथा वा जीवति चेदलमिति । न ठु दुःखविवर्जिता माक्ती कथं सु. 
खेन तिष्टतीति धुष्माकं न विचार इत्यस्य स्ववाक्यस्याभिग्रायो वर्णितो भवति। महा- 
बीभत्सारम्भमतिजगुप्सितं नन्दनपाणिग्रहणोयोगमित्यर्थः । सांप्रतं पुनर्मम मनोः 
रथ एतावानेन । यत्तस्य देवस्य।जीवितप्रदायिनो माधवस्येति यावत्। परकीयत्वेन 
पराधीनलेनापरद्धमाःमानं परित्यज्य निवता भविष्यामीति जीवितपरित्राणाजी- 
वितस्य स एव स्वामीति तदीयस्यास्य जीवितस्य गुरुपारतद्यादन्यापत्तीकरणो- 
योगोऽपरराधः । तस्य च तदीयजीवितपरित्याग एव प्रायधित्तमन्याधीनतासंपा- 
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ताणं परिह णिव्वुदा हुविस्सं । अस्स पजजणे पिअसही मे 
अपरिपन्थिणी होदु । (इति पादयोः पतति । ) 

मकरन्दः- तेषा परमा प्तीमा सहस्य । 
( लवद्धिका माधवं संज्ञयाहयति । } 

मकरन्दः वयस्य, ख्वङ्किकास्थाने तिष्ठ । 
माधवः परवानसि साध्वसेन । 
मकरन्दः इयमेव नेदीयसां प्रकृतिरम्युदयानाम् । 

(माधवः स्वेरं खवद्विकास्थाने तिष्टति 1) 

माखती- सहि, अणुङल्दाए प्तादं करेदि । 
माधपवः- 

सरले स्राहपररागं परिहर रम्भोरु मुच्च संरम्भम् । 
विरमं विरहायाप्रं सोढुं तव चित्तमप्तहं मे ॥ १० ॥ 

---~-----~~----~--~ 

य॒तवेनापराद्धमात्मानं परियज्य निरता मविष्यामि | अस्मिन्प्रयोजने 
प्रियसखी मेऽपरिपन्थिनी भवतु | 

१, सखि, अनुकरूखतया प्रसादं कुर । 

दनकलङ्कापाकरणादिति भावः । अस्मिन्प्रयोजने प्रियसखी मेऽपरिपन्थिन्यग्रति- 

कूला भवतु ॥ मकरन्दः । परमा सीम। परा काष्ठा। नेतःपरं स्ेदसातिशय 

इति भविः! अथ पूर्वमेव विहितसंकेता ख्वङ्गिका स्तम्भान्तरितं माधवं प्र्यवस- 
रोऽयं त्वदागमनसेति हस्तसंज्ञया बोधयतीति " माधवः । परवानस्मि पराधीनः 

कृतोऽस्मि साध्वसेन वेपधुस्तम्भादिना साचिकेन, न तु भयेन । तखेदानीमनुचि-. 
तत्वात्तेन शङ्धामात्रं साध्वसशब्देन विवक्षितम् । राद्या च स्तम्भादयो लक्ष्यन्त 
इति प्राह्यम्। मालतीसमीपे लवद्गिकाधिष्टिते प्रदेशे स्थातुं परवानधीनो ऽस्मीति ॥ 
मकरन्दः- इयमिति । नेदरीयसामतिपंनिहितानां चिराभिरषितानाम- 
भ्युदयानां प्रियाप्रािप्रश्तीनामभीष्ानामियमेव परक्रृतिः स्वभावः । यत्स्ट- 
म्भप्रलयवेपथुमरशतिखनस्िकाविरमीवकृतं पारवस्यमित्यर्थः । एतच प्रकृतोपयो- 
गित्वेन वञ्चनाद्धिवठं नामाङ्गम् । यथा-- चेष्टया सातिसधानं वदन्त्यधिवठं 

हि तत् ॥ भारती । ससि, अनुकूलतया प्रसादं कु । मरणमभिजानीहीत्य्थैः । 
अथ माधवो ठवद्गिकात्वमिवापन्नस्तदाश्च स्वख च धारणं प्रङृतसंस्कृतयोः 

समानरूपं वाक्यं श्रयद्गे-सरर इति । सरे ऋलुबुद्धे । रम्भोर । अरुूत- 
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माटती- संहि, अलष्कणिजो दे मालदीपणामो । 
माधवः- 

किंवा मणामि विच्छेददारणायाप्तकारिणि। 
कामं कुर वरारोहे देहि मे परिरम्भणम् ॥ ११॥ 

मारती-(सदषंम) कें अणुगहीदछ्चि । (उत्थाय ।) इअ आ- 

डिङ्गामि । दंसणं उण बाफप्पीडणेण पिअप्हिए पचक्ं ण 
ठमिअदि । (आलिङ्गय सानन्दम् । ) सहि) कटोरकमख्गठ्भपद्यखो 

१, सखि, अलङ्खनीयस्ते माखतीप्रमाणः । 

२. कथमनुग्दीतास्मि । इयमालिङ्गामि । दशनं पुन्बाष्पोत्थीडनेन प्रिय- 
सख्याः प्रत्यक्षं न लभ्यते । सखि, कटोरकमलग्भपक्ष्मलोऽन्यादस इव 

रपदादोपम्ये" इत्यु । साहसे मरणोयोगे रागमिच्छां परिहर परित्यज । संरम्भं 
मुच्च । यतस्तव विरहायासं वियोगदुःखं विरसमत्यन्तविनाखरूपं मम हृदयं सो- 
दमसहमक्षममिति तत्समत्वादेतेषां शब्दानां प्राकृतसंस्कृतयोः समानं सूपम् । 
यथाह-^तत्समं तद्धवं देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः” इति। न चात्र भाषाेष- 

भ्रान्तिः काया । वाच्यभेदाभावाच्छुषवाुपपत्तेः । नच लवद्निकामाधवयोवै- 
कोरमदादराच्यभेदोऽष्यस्तयेवेति वाच्यम् । माधवस्यात्र वक्तत्वाकितु हठदिव 
व्गिकाुद्धितिरोधानेन स्वग्रज्ञापनेन वैलक्षण्यान्निःराष्कं स्वमनोगतस्व॑खनिवे- 
दनं न कुर्यादिति लवङ्गिकावाच्यमेवा्थं तदुचितेरेव राग्दैर्माधवः प्रतिपादितवानि- 
त्येकमेव वाक्यमेक एवार्थं इति न दछषावक्राशच इति ॥ १० ॥ मारती । अल- 
ङनीयस्ते मालत्याः प्रणामः ॥ पूववदेव माधवस्तत्समैरेव राब्दैलवङ्गिकेवाद-- 
कि वेति । विच्छेदेनात्यन्तविप्रयोगेण दारणो य आयासो मरणोयोगात्मकं 
दुष्करं क्म तत्कारिणीति संबोधनम् । ईदशीं तवां किं वा मणामि कथं प्रियस्वेत्यनुन्ञा 
दयाम् । न कथंचिन्मरणासुज्ञां कतौ रक्तोमीत्यर्थः । तस्मास्वमेव ‰ईप्सिताथ- 
स्थिरनिश्वयं मनः” इति नीत्या कामं स्वाभिलषितं कुर् । दे वरारोहे, मम परि 
रम्भं देहि । मामालिदगित्यर्थः । अथ च माधवौचिव्येन कामं मनोरथं कुर 
निष्पादय । वरारोहे चिरस्य प्रार्थितं परिरम्भणं देदीलयपि प्रतीयते । लवङ्गिकया 
प्रशेसा्थं वरारोहे इति सखीसंबोधनं युक्तमेवेति ॥ ११ ॥ अथ माक्ती कामं 
कुविति सस्या अनुमतिं मत्वाह-माटती । कथमयुण्ही तास्मीति । सस्येति 
रोषः । इयमालिङ्गामि । दशंनं बाप्पोत्पीडनेनाश्रद्रमेन प्रियसख्याः प्रक्ष न 
लभ्यते । एवं ठव्गिकाभ्रमेण माधवमालिद्गयाभ्रतसरसीव निमम्रा निरतिशयं 

निदैतिविरोषरमनुभवन्त्याह- सखि, कटोरकमलगभेपक्ष्मलोऽन्यादस एव तेय 
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अण्णारिसो एव्व दे अज णिन्वावेदि म॑ परीरप्फंसो । (सातम् । ) 
किं अ मौरिविनिवि्िअअञ्जली मह वअगण विण्णेहि तं नणम् । 
जह ण मए मन्दभाआए विकप्तन्तस्तदपत्तरुच्छीविखप्हारिणो मु- 
हचन्दमण्डटस्स सच्छन्ददंणेण संमाविदो चिरं डोअणमहोप्रवो । 
मुहा मणोरहेर्हिं अविरअविअम्भमाणदुव्वारदुक्खावेअवडअरुव्वत्तमा- 
णबन्धणं धारिअं हिअअं । गमिओआ अ वारंवारं सविपेपदूपहाआप्त- 
दूमाविदसहीअणा स्रीरसंदावा । कहं वि अदिवायिदा चन्दाद्प- 
मलअमारुभप्पमुहा अणत्यपरम्पराओ । परपद उण णिराप्रहि संउ- 
तेत्ति । तुए विं पिअपहि, सव्वदा सुमरिदव्वह्ि । एसा अ माह- 

तेऽ निवौपयति मां शरीरस्थः । किं च। मौटिविनिवेशिताज्ञलिर्मम 
वचनेन विज्ञापय तं जनम्। यथान मया मन्दभाग्यया विकसच्छतपत्रल- 

्ष्मीविलासदहारिणो मुखचन्द्रमण्डलस्य स्वच्छन्द द्नेन संभावितश्चिरं टो- 

चनमहोप्तवः । मुधा मनोरथेरविरतविजम्भमाणढुवारहुःखावेगव्यतिकयोद- 

तमानवरन्धनं धारितं हृदयम् । गमिताश्च वारंवारं सविशेषदुःसदहायासधूपा- 
यितसखीजनाः शरीरतंतापाः । कथमप्यतिवाहिताश्वन्द्रातपमल्यमारत- 

प्रमुखा अनथपरम्पराः । सांप्रतं पुनर्निराशास्मि संवृत्तेति । त्वयापि पि 

निवोपयति मां रशरीरस्पशेः । कठोरकमलगभवःरिणतपद्कूजबीजको शवत्प- 
ष्मलो रोमाच्चकश्चकितः । इदानीं कृतमरणनिश्चया सद्या चानुमतिं कृतां मन्य- 
माना प्रियतमं प्रतिवक्तव्यं वाचिकं संदिरति--किं च । मोलिविनिवेरिताज्ञ- 
टिर्मम वचनेन विज्ञापय तं जनम् । तं जनमिलयनेन तस्य पतित्वं नित्य साक्षा- 

न्नामप्रहणानौचित्यं सूचयति । तेन च नाहं कन्यैव संस्थिता मन्मयेनेव 

माधवाय दत्ता तत्पल्येव केवठम्, तादरोन परल्या सदह संसारसोल्यान्यनुभवितुं 
नास्ति मे भाग्यमिति, अत एव रारीरं यजामीति व्यज्यते । विज्ञापनाप्रकारमे- 

वाह-यथान मया मन्दभाग्यया विकसच्छतपत्रलक्ष्मीविलासहारिणो सुखचन्दरम- 
ण्डलस्य ते खच्छन्ददरशंनेन संभावितश्चिरं लोचनमदोप्सवः । मुधा मनोरथेरविरत 
विज॒म्भमाणदुवांरदुःखावेगन्यतिकरोद्रतेमानबन्धनं धारितं हृद्यम् ।गमिताश्च वारं- 
वारं सविरेषदुःसहायासधुपायितससीजनाः शरीरसंतापाः। कथमप्यतिवाहिताश्च- 
न्धातपमल्यमारुतपरमुखा अनर्थपरम्पराः । सप्तं पुनर्िराश्ा संउत्तास्मीति विन्ञा- 
पयेयन्वयः । उद्रतैमानबन्धनसुन्मूटितमूलमतिवाहिता दुःखेन गमिताः । एषा 



१६९८ माटतीमाधवे 

वसिरीहत्थणिम्माणमणोहरा वउलमाा माल्दीणिनििसेपं पिभप्त- 

हीए दटव्वा पम्वदा हिजएण धारणिज्ा अ त्ति | इति स्वक्टादुन्यु" 

च्य माधवस्य हृदि बङुलमालां विन्यस्यन्ती सहसापष्टत्य साध्वसोत्कम्पं नाटयति । ) 
पमाधवः-हन्त | (अपवायं । ) 

एकीकृतस्त्वचि निषिक्त इवावपीड्य 
निर्भु्षीनकुचकुच्रलयानया मे | 

कपूरहारहर्चिन्दनचन्द्रकान्त- 
निष्यन्दरौवलण्णाटहिमादिवगेः ॥ १२ ॥ 

मारती-- अहे, व्वद्िआए माढ्दी विप्पल्द्धा | 
माधवः--अयि खचित्तवेदनामाघवेदिनि परव्यप्ननानभित्त, हय- 

क 

युपाङुभ्यपे । 

यसखि, स्वेदा स्मतग्यारिम । एषा च माघवश्रीहस्तनिर्माणमनोहय बकुल- 
माखा माल्तीनिविशेषं प्रियसख्या द्रष्टव्या सवेदा हृदयेन धारणीया चेति। 

१, अहो, टवङ्िकया मालती विप्रन्धा। 

च माधवश्रीहसनिमौणमनोहरा बकुलमाया मालतीनिविंरेषरं प्रियसल्या द्रष्य्या 
स्वैदा हृदयेन धारिणीया चेति वदन्ती स्वक्रण्ठादुन्मुच्य माधवहदि बिन्यलन्ती 

स्तनशयू्यत्वन्यूढोरस्कत्वादिना पुरुषमधिगम्य पुरुषस्य चान्यस्य तव्रान्यन्तमशङ्वि- 
तत्वान्माधवस्यैव कामन्दकी प्रयत्नेन संनिधानसंभवात्तदितरशरीरस्पं तादशपर- 
मनिश्रतिसाच्िकलनाशङ्कात्रासादिव्यभिचारिस॑वलनोन्मेषाभावात्तदोचित्येन सहसा- 
पय साध्वसेनोत्कम्पं वेपधुमनुभावं च नाटयतीदर्थः । साध्वसं त्रासः । तदटक्षणं 

च--नत्रासधित्तचमत्कार अकस्मिकभयादिभिः' इति । अनेन संभ्रमो नामाद्ग 
मुक्तम् । यथा--शङ्कात्रासो च संप्रमः इति ॥ माधवः । एकीङृत 
इति । गाढालिङ्गनवराननिभ्रपीनङुचङकखलयानयावपीव्य गाढमाटिङ्गय मे 

त्वचि कपूरादिसंतापनिवौपकरी तट्द्न्यवगै एकीकृत एषरसतां प्राप्तो निषिक्त 
इव । आलिङ्गनं कृ तवत्या कपूरादिरसनिषेकः कृत इवेत्यालिङ्गनक्रियायां निपेक- 
क्रियाध्यवसायालस्तीयमानसं तापनिवापणनिमित्तक्रियया स्वभावोेक्षालकारः। एष 
संचिन्त्यमानाथ्राप्िरूपः क्रमः यथा---८क्रमस्तु चिन्तितावा्तिः' इति ॥ १२ ॥ 
मारती । अहो, खवद्विकया मालती विप्रलब्धा वञ्चिता । स्वाभिरषितसंपादने. 
ऽप्याकारगोपना् वन्ननमिलयुक्तम् । अनेनावदित्थाख्यो व्यभिचारी सूचितः । 
यथा --भवदित्था तु रज्जादेहैषाद्ाकारगोपनम्" इति॥ माधवः । अयीति स॑. 
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उदामदेहपरिदाहमहाजराणि 
संकल्पसगमविनोदितवेदनानि । 

त्वत्लेहमं विदवटम्नितजीवितानि 

किंवा मयापि न दिनान्यतिवाहितानि॥१६३॥ 

खवङ्गिका-- पहि, उवालम्बणिजं उवारद्धाि । 
कृलह॑सः--अहो सरप्तरमणिजद् संविहाणस्स । 
मकरन्दः -- महाभागे, एवमेतत्। 

त्वं वत्सेति कथमप्यव्म्नितात्मा 

सत्यं जनोऽयमियतो दिवपताननैषीत् । 
आबद्धककणकरप्रणयप्रप्ताद्- 

माप्ताच् नन्दतु चिराय फटन्तु कामाः ॥ १४ ॥ 

१, ससि, उपाठम्भनीयमुपारन्धासि । 

२, अहो सरसरमणीयता संविधानस्य । 

मोधने । स्वमनोग्यथामेव त्वं प्रकटयसि न त परजनमनोषशजं जानासि । यतो 
मदालिङ्गनेन व्चितमात्मानं मन्यसे । न पुनर्यथा मे तथैवास्यापि समः सुदुःसहः 

संतापः । तन्मदालिङ्गनेनास्य भवतु संतापनिवाप इत्यनुकम्पा त्वयि दरयते । त. 
स्मास पुरत एवोपालभस इत्यथः । स्वव्यथामेवाह--उदामेति । उदामः प्रौढे 
देहपरिदा एव मदाज्वरो येषु तानि। तथा मनोरथमान्रकरिपतेनापि त्वत्समागमेन 

विनोदितापनोदिता वेदना त्वद्विरहजन्या व्यथा येषु तानि । तथा “असि मालत्या 
मयि ज्ञेदःइति संवेदनमात्रेणावलम्बितं कथंचिष्वत्ल्ेहः कदाचित्फटिष्यती याश्चया 

विधृतं जीवितं येषु तादशानि दिनानि मयापि लयेव न किमतिवाहितानि दुःखेन गमि 
तानि। यादशी तव बिरहग्यथा तादृदयेव ममापि। तत्तु केवलं त्वया विदितमेतन्न वि- 
दितमित्यथः। एतत्त परस्परालुरागबीजससतक्षपादाक्षेपो नामाङ्गम्। यथा--गर्भवी- 
जसमुत्कपादक्षेपः परिकीर्तितः” इति॥१३॥ छवङ्किका । सखि, उपालम्भनीयमु- 
पान्धासि। युक्तमेवानेन त्वदुपालम्भनमित्यथेः॥ करदं सः। अहो सरसरमणीय- 
ता संविधानस्य॥ मकरन्द्ः।एतन्माधवेनोक्तमेवं सलयमेव।तदेवाद-त्वं वत्सले 
ति। वत्सल प्रेमवती स्वस्मिन्नियेतावतेव कथमप्यतिङ्केचेनावलम्बितात्मा विश्त- 
जीवितोऽये जन इयतो दिवसाननैषीदतिवादितवानिति सत्यमेव तत्लदादन्यो नास्य 
प्राणधारणे कश्चिद्धेतुः।अतस्वयेवाख जीवितरक्षणे निःशङ्क प्रवर्तितव्यम्, न काम- 

न्दक्यादिषु भारो निक्षप्तव्य इति भावः।एतदेवाह--आबद्धकंकणस्य करस्य यः ्र- 
मा, ५५ 
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लवङ्गिका--म॑हाणुहाव, हिअए वि अप्पडिहदप्तभंगाहा- 
हसो अअं जणो किं दाणि करग्हणे विआरेदि । 

माटती--हेद्धि, कण्णआजणविरुद्धं किं वि उवण्णस्मदि । 

कामन्दकी--(्रविदय ।) पुत्रि कातरे, किमेतत् । 
८ मालती कम्पमाना कामन्दकीमालिङ्गति । ) 

कामन्दकी --( तखाश्चुुकसुन्नमस्य । ) वत्से, 

पुरश्वक्षूरागस्तदनु मनप्रोऽनन्यपरता 

तनुग्कानियस्य त्वयि समभवद्यत्र च तव । 
युवा सोऽयं प्रेयानिह सुवदने मुश्च जडतां 

विधातुरवैदश्ध्यं विमततु सकामोऽस्त॒ मदनः ॥ १९ ॥ 
~~~ 

१. महानुभाव, हृदये ऽप्यप्रतिहतस्वयं्राहसाहसोऽयं जनः किमिदानीं 

केरप्रदणे विचारयति । 

२. हा धिक्, कन्यकाजनविखद्धं किमप्युपन्यल्यति । 
~~ ---~----- 

णय; परिग्रहः स एव प्रसादोऽनुग्रदस्तमासाय प्राप्यासैौ नन्दतु । तथा चिराय चिरेण 

कामा मे मनोरथाश्चिरकालकाह्विता युवयोः फएलन्त्िति॥१४॥ छवद्धिका। महानु 

भाव, हृदयेऽप्यमप्रतिहतस्वयंग्राह साहसो ऽयं जन; किमिदानीं करप्रहणे विचारयति। 
येन साधतेन हृदये स्वयमेव गृह्यमाणेन निवारितवती केवलमयं महान्पुरुषार्थं इत्य- 

रीकृत वती सा करेण करे स्वयं गृह्यमाणेऽपि न विचारयेत्, तस्मान्निःशङ्क स्वयमे- 

वास्याः करं गृह्णतित्याशयः ॥ माखती । हा धिक्, कन्यकाजनविरद्धं॑किम- 
युपन्यस्यति । किमपीति गुरुजनानदुमतं स्वकरपरहणं व्यज्यते ॥ कामन्दकी । 
म्रविद्य । वदतीति शेषः । पुत्रीति तत्परिणयने मातृत्वादस्त्येव ममाधिकार इति 

व्य्गवम् । कातरे कुलकन्यकराजनविशदरं कथं कुयौमिति दुःश्गोद्विसमानसे कर्थं 

चिहेवानुग्रहादुपनतेऽवसरे रीघ्रवियेये छख एतद्विलम्बनं किंनिमितम् । अवि- 

चयैव शीघ्रमस्य पाणि गृहाणेति भावः ॥ पुर इति । यस्य त्वयि विषये यत्र 
यस्मिन्विपये च तव पूत्रै चक्षुःप्रीतिस्तदनु चित्तासङ्गस्तदनु संकल्पादिक्रमेण 
तनुग्टानिधरेयाया मदनावस्थाः प्रादुरासन् । अत्र मनःसद्गकादयानि वाच्यानि 

मनसो ऽनन्यपरत्वेन तचिन्तैकन्यापतत्वेन संकतल्पजागरकादरय॑तनुग्लान्यरतयो व्य- 
ज्यन्ते, स॒ एवायं युवा प्रेयानिति वयसा प्रेम्णा चानुक्ूपत्वं ध्वन्यते । 
तस्मादिहास्मिन्धुवदने सवेदा सुवदने जडतामप्रतिपत्ति सुश्च । विधातुरवैद- 
र्यं भवदु भयनिमीणनेपुण्यं भवदुमयसमागमेनैव विलसदु सफलं भवतु ।मदनश्च 
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लवङ्गिका-- अवदि; किप्णचउदपीरअणिमपताणप्तचार- 
णिब्वृढविस्नमववस्ताअणिट्वाविदपचण्डपाखण्डदोदृण्डपराहमो साहसि 
क्खु एसो । अदो पिअष्ही उकम्बिदा | 

कामन्दकी--खवङ्गिके, स्थाने खल्वनुरागोपकारयो्गरीयसो- 
र्पन्याप्तः । 

माटती- हौ ताद; हा अम्ब । 
कामन्दकी-- वत्स माधव। 
प्राधवः-आज्ञापय । 

कामन्दकी--दइयमरोषसामन्तमस्तकोत्तपपरागरञ्ञितचरणाङ्ग- 

१. भगवति, कृष्णचतुदशीरजनीस्मशानसंचारनिव्यूढ विषमव्यवसाय- 
निष्ठापितप्रचण्डपाष्ण्डदोर्दण्डसाहसः साहसिकः खस्वेपः। अतः प्रियसख्यु- 
त्कम्पिता | 

२, हा तात, हा अम्ब। 

सघरकामो भवतु । जाच्यं विहाय यावदुन्मादायवस्थान्तराणि नोषठसन्ति तावदेव 
परेयांसं व्रणीष्वेति भावः। जाच्ं चन्यभिचारिभावः। यथा--"क्रियास्वपारवं जाड्यं 

चिन्तोक्रण्ठाभयादिभिः" इति ॥ १५॥ छवङ्किका । भगवति, कष्णचतुरैशी- 
रजन्याम्। तस्यामेव साहसकमेप्रसिद्धेरागमो क्तत्वात्।सदशानसेचारेण निन्यूढो निर्व- 

ततो महामांसविक्रयकूपो विषम आयैजनानुचितो व्यवसायो येन । अनेन माल- 

लां माधवसख प्रकृष्टो ऽनुरागबन्ध उक्तः । स चासौ निष्ठापितं निराघारितं प्रचण्ड- 

पषण्डदोदृण्डसाहसं माठतीवधरूपं कमे यन स इद्यनेन जीवितच्राणेनोपकारातिशय 

उक्तः । साहसिकः खल्वेषः। अतः प्रियसद्युत्कम्पिता। अत्र लवद्िका तयां निशी- 
थिन्यामेकाकी भूत्वात्यन्तजगुप्तितनृमांसविक्रयसाहसरसि को भीषणपाखण्डवधा- 
देदरपरकृतिरविग्रस्यकारी चासौ खयमेवानया दष्टः, तदस्मिन्बाल्मया युक्तेव जड- 
ता कम्पमानता चेति माधवमु दिश्य नमक्तिग्याजेन निरतिशयप्रेम्णा परमोपका- 
रिणि चास्मिन्रुचितमेवास्मिन्नवसरे जाच्यादिकम खा इति वैपरीव्यनोपालभत इति 
बोद्धन्यम्।मालती-हा तातेति। एवंविधाजुचितकारिण्यहं कथं पुनरपि तवन्मु- 
खं विलोकयेयमिति रोषः ॥ कामन्दकी- इयमिति । अरेषेत्यनेन निरति- 
रयेश्वयसंपन्नस्यापत्यं न दरिद्रस्येति तस्याप्येकत्वेनातीव प्रेमभाजनं तदपि रलमि- 
व रतनं सोन्दयौयनेकगुणशाल्यपत्यमियं मारुतीत्यनेनास्यामनादरस्वया न कथंचिद्- 

पिकतेन्य इति सूचयति । सेयं प्रथमं सदशयोरन्योन्यानुरूपयोयंवयोः संयोगरसि- 
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डेरमात्यभूरिवसोरेकापत्यरन्नं माङ्ती भगवता सदश्चप्योगरस्भिकेन 
वेधप्ता मन्मथेन मया च तुभ्यं दीयते । (इति बाष्पं वि्टजति ।) 

मकरन्दः-फषितं हि तर्हि भगवतीपादप्रसादेन । 
माधवः-तक्किमित्यतिवाष्पायितमाननं भगवत्याः । 

कामन्दकी -- (चीरा्रेन नेत्रे परिपरज्य । ) वत्स, किमपि कल्याणं 
वक्तुकामास्मि । 

माधवः- तत्किम् । 
कामन्दकी-- विज्ञापयामि । 
माधवः- आज्ञापय । 
कामन्दकी- 

परिणतिरमणीयाः प्रीतयस्त्वद्विधाना- 
महमपि तव मान्या हैतुमिस्तैश तैश्च । 

तदिह सुवदनायां तात मत्तः परस्मा- 
त्परिचयकरुणायाः सवथा मा विरंसीः ॥ १६॥ 

(इति पादयोः पतितुमिच्छति ।) 

केन वेधसा स खद्यूत्पादयन्नेवेयमस्मा ए चास्या इति निणैयं फालतठे लिखितवान् । 
तदनन्तरं मन्मथेनाकस्मदेव द्रयोर्मनोघटकेन मया च तदुचितमानुषगप्रयलनविधा- 
यिन्या तुभ्यं दीयते ॥ रोदनं च कन्याप्रदानानन्तरं मावृलाद्रात्सल्याच्च ॥ बाप्पायि- 

त बष्पोद्रमनं कृतम्। 'बाष्पोष्मभ्यासुद्रमने" इति णिजन्ताद्धवि क्तः॥ विज्ञापयामी. 
त्युक्तिः कामन्दक्याः कन्याप्रदानमेव तत्वू्येमिति नील्या विनययोतनार्थम् ॥ 

माधवस्तु गुरजनौचिदलयेनाह- आज्ञापयति ॥ कामन्दकी-परिणतीति । 
त्वद्विधानां मदाकुटीनलादिगुणालिनां महानायकानां प्रीतयः ज्नेदाः पररणतिरम. 
णीयाः परिपाकेन मनोहराः न तु शुद्रजनन्ञेहवतरिणतिविरसाः । अतो न मया 
किंचिदपि वक्तव्यम्। तथादमपितैस्तै्दतभिनिमित्तैः पिवृननेहवात्सल्यादिभिमीन्या- 
नुद्धद्गथवचना। तत्तस्मादिदासां खवदनायाम्। दे तात। वात्सल्यातिश्षयादपत्येऽपि 

तातशब्दः प्रयोज्यः । स तादृशः परिचयो गाढन्नेद एव करुणा कृपा तस्याः स- 
काशान्मा विरंसीर्विरतो मा भूः । अद्यां जेदाुबन्धेनैव भयि त्वया कृपा कते- 
त्यर्थः । विरंसीति “्याङ्परिभ्यो रमः" इति परस्मैपदम् । रमिश्च देयनि पञ्यते 
मनिरित्यनिज् त्कम् (१)। माङ्योगादडागमप्रतिषेधः। विना व्यवधानाद्डागमप्रति- 
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माधवः--अहो, वात्सल्यादतिक्रामति प्रसङ्गः । 

मकरन्दः-- भगवति, 

-छ्यान्वयेति नयनोत्सवकारिणीति 
निव्यूदसोहदरसेति गुणोजज्वरेति । 

एकैकमेव हि वक्षीकरणं गरीयो 
युष्माकमेवमियमित्यथ किं वीमि ॥ १७ ॥ 

कामन्दकी--वत्स माधव । - 
माधवः-- आज्ञापय । 

कामन्दकी--स्वीक्रियतामियम् । 

माधवः- स्वीकरोमि । 

कामन्दकी--वत्स माधव, वत्से माङ्ति । 

माधवः- आज्ञापय 
माटती-- आणवेदु भजवदी । 

१, आश्ञापयतु भगवती । 

षेधो नास्तीत्यश्ञाच्दिकोक्तं हेयम् ।मा तात साहसं कार्षीमिम पूर्वपरिग्रहः प्रश्न 

गुक्त्वा ठु केन्तेय पिबस्व च हरस्न च॥° इत्यादौ बहुव्यवधानेऽपि प्रतिषेधदशेनात्। 
॥१६॥ इति पदयोः पतितुमिच्छति।माधवः। बात्सल्यादपत्यप्रेम्णः प्रसङ्गःपरस्ता- 

वोऽतिक्रामत्योचित्यसुषठकषयते । यत्सकललोकवन्या भगवती स्वयं मत्मणामं कदु- 

मिच्छति । अनुचितकमेणि प्रवतेत इति भावः।।मकरन्द्ः- भगवतीति ज्छा- 
ध्येति। शध्यान्वया महाकुलग्रसूतेति हेतोः। तथा नयनोत्सवकारिणीति निरति- 
रयसैन्दर्ंशाठिनीति। तथा निव्यूढो निवहं गमितः सौहृद्रसः सीहार्दसारभूता 

रतिर्यैया सा तादश्चीति॥ तथा गुणेरन्यैः सोशील्यादिभिरपरिगणनीयेरज्ज्वला निर्म- 

ठेति। एतेष्वेकेकमेनान्यनिरपेक्षं गरीयो ऽनतिकमणीयं वशीकरणमेतदायत्तीभाव- 

साधनम् तदुपरि युष्माकं निर्पाधिकदिताचरणप्रटृत्तानां सवैलोकमान्यानामपीयमेवं 

विधा दृश्यते। वात्सल्यातिशयाच्छिश्षोमाधवस प्रणामध्विकीर्षित इ्युक्तेऽथ किमहं 
वीमि । इतः परमस्यामादरातिश्षयानुबन्धने किं वक्तव्यमित्य्थैः ॥ १७॥ ज- 
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कामन्दकी- 
प्रेयो मित्रं बन्धुता.वा समग्रा 

स्वे कामाः शेवधिर्जीवितं वा । 
खरीणां मतां धमदाराश्च पंमा- 

मित्यन्योन्यं वत्योज्ञौतमस्तु ॥ १८ ॥ 
मकरन्दः--अथ किम् । 

छवङ्िका-- जह तुये आणवेत्य । 
कामन्दकी --वत् मकरन्द्, अनेनैव वैवाहिकेन मातीनेषथ्ये- 

नापवारितः प्रवतैस्व परिणयायात्मनः । ( इति पटलकमपैयत्ि । ) 
मकरन्दः--यदाज्ञापयसि, यावदितश्ित्रयवनिकामन्तधीय ने- 

पथ्यं धारयामि | (तथा करोति । ) 

माधवः--मगवति, सुकममपि बहनथेकमतिसंकटमेतद्रयस्यस्य । 
कामन्दकी--कस्त्वमस्यां चिन्तायाम् । 

१. यथा यूयमाज्ञापयथ | 

थोभयोः साधारणं धम्यमुपदेरमाद--प्रेय इति । प्रेयः प्रियतमः । मन्नं सखा। 
तथा समग्रा सकला बन्धुता बन्धुसमूहः । सर्वेऽखिलाः काम्यन्त इति कामा वि- 
पयास्तथा । रेवधिनिधिः । किं बहुना जीवितं वा स्रीणां मतैव, पुंसां च धर्म- 
दाराः । एवं क्िग्धमिन्राणीत्येतद्धभरदस्यं लोकशाच्रसिद्धं वत्सयोज्ञोतं मनोगतं 

सवेथास्तु । एतावत्सवैदानुसंधेय मित्यर्थः । बन्सयो रित्यत्र “पुमान्त्रिया” इत्येकशेषः। 

उभयोर्वात्सव्यस् तुल्यत्वादरत्छश्चब्दप्रयोगः ॥१८॥ मकरन्दः । अथ किम्। एवमे- 

वेतदित्यर्थः॥ छवङ्गिका । यथा यूयमाज्ञापयथ । कामन्दकी । एवमत्र विवाह. 
मद्रं निवर्त्यत: परं नन्दनवन्दनार्थं कृतकमालतीवेषं मकरन्दं मदयन्तिकालभलो- 
भादभ्युपगतल्लीभावं सनीकुवैन्त्यादह--बत्सेति। इत आरभ्य मकरन्दत्तान्तः 
पताकेति पूर्वमेवोक्तम् । मालव्यर्थं राज्ञा प्रेषितेन नेपथ्येन मङ्गलालंकारेण । परि- 
णयाय नन्दनपरिणयाय मद्यन्तिकापरिणयाय चेत्यर्थः । चिन्न यवनिकां चित्रपट- 

निर्भितां तिरस्करिणीम्। अन्तर्धानं स्रीसंनिधौ वच्रादिपरिधाने ल्रीजनोचितेऽपार- 
वात्परिधानचलनशङ्या ॥ माधवः । सुरुभमपि बहनथंकमनेकप्रत्यवायमतिसंकरं 

सुदुष्करं कमं नन्दनवक्चनात्मकं वयस्यस्य । श्युभमपि' इयपि पाटः॥कामन्दकी- 
कर्त्वमिति। अस्यां चिन्तायाम् प्रभूतान्थैकं सुदुष्करं चेदं कमे, कथमस्य 
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माधवेः--एवं भगवत्येव जानाति । 
मकरन्दः (परविश्य विहसन् । ) 

(सर्वे सविस्मयं सकौतुकं परयन्ति । ) 

माधवः (गाढं मकरन्दं परिष्वज्य । ) भगवति, कृतपुण्य एव न- 
न्दनः । यतः प्रियवयस्यमीददं मनसा मुहूतैमपि कामयिप्यति। 

कामन्दकी--वत्पो मारतीमाधवौ, इतो निगेत्य वृक्षगहनेन 
गम्यतामुद्राहमङ्गराथैम् । अस्ति तत्र दीधिकायाः प्श्वादु्ानवाटः। 
सुविहितं ततैव वैवाहिकद्रव्यजातमवटोकितया } भूयश्च 

गादोत्कण्ठकटोरकेरलवधूगण्डाच्छपाण्डुच्छदै- 
स्ताभ्बूटीपट्टैः पिनद्धफटितन्यानस्नपूगहुमाः। 

ककोटी फलनग्धसुग्धविकिरव्याहारिणस्तदहूवो 
मागाः प्रङ्खितमातुटुङ्कवृतयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम् ॥१९॥ 

अतस्तत्रैव मद्यन्तिकामकरन्दयोयांवदागमनं स्थातर््य्। 

रक्षिसहखाकरुटे नन्दनभवने प्रवेरानिगमो, यदि राजा दैवाद्विजानीयात्तदानथः,किं 
वा तव भवेदित्येवंरूपायाम्। क्वं को वा तव भारो मयि वतेमानायामिति भावः॥ 
गादोत्करण्ठेति। गादयाप्रबरद्धयोत्कण्डया प्रियानवाप्िजनितेन समरदश्ानिमि- 

तेनेोत्सुक्येन व्यभिचारिणा कठोरः प्रोढो यः केरल्वधूनां कपोलस्तद्रदच्छाः 
पाण्डवणीरछदाः पणौनि येषां तेस्ताम्बूखीनां नागवष्टीनां पटकः समूहैः पिनद्धाः 
संबद्राः फठिता अत एव व्यानभ्राः फलभारावनताः पृगहुमाः क्युक- 

वृक्षा येषु तथा । कक्ोलीफलानां जग्धेन भक्षणेन । भावे क्तः । मुग्धा मनो- 
हरा ये विकरिराणां पक्षिणां व्याहारा रुतानि तद्वन्तस्तथा । परद्धिताश्चलिताः 

फलापादनाथं मातुलङ्गवृतयो बीजपूरसमूहा येषु तादश स्तदटुबोऽस्मद्विहा- 
रिकाया भुवो भागा अवकाश्ञावां युवयोः प्रयः प्रीतिं विधास्यन्तीति । अत्र नाग- 
वष्टीलतापृगद्र मसंशेषणं मिधुनान्तरदशनमुदी पनं चायतनसिद्ध संभोगस्ाधनताम्बूल- 
लामश्च पक्षिणां कोलाहटेन नान्येभैवद्रचनाकणनं बीजपूरकुञजसंकटत्वादन्ये- 
षरामप्रवेरायोग्यत्वमटदयत्वेन तेनावस्थानं च भवतीलयादि ग्यज्यते॥१९।मदयन्ति- 
कोगमनं यावदित्ति।तन्न युवयोमेदयन्तिकामकरन्दयोश्च युगपदेव विवाहो निवेतेयि- 
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माधवः-(सदषंम् । ) कस्याणान्तरावतंप्ता कल्याणतंपदुपरि- 
ज्नवतु । 

कट्ंसः--दिष्टिभ इदं वि पिअं णो हविस्सदि । 
कामन्दकी--कथ सेदेहो भवतः । 
टवज्ञिका-युदं पिअपहीए । 

कामन्दकी- वत्स मकरन्द्, मद्रे छवङ्गिके, इतः प्रतिष्ठामहे । 
माटती- संहि, तुए वि गन्द्व्वं । 
लवङ्गिका- (विहस्य ।) संपदं क्खु अद्ये एत्थ ओसतरघ्च । 

(इति निष्कान्ताः कामन्दकीखवङ्गिकामकरन्दाः। 

माधवः--जयमिदानीमहम् 

आमूखकण्टकितकोमल्वाहुनाल- 
मादरङ्गटीदलमनङ्गनिदाघतपतः । 

~~~ ~~~ ~ ~~~ 

१, दिष्टथा इदमपि प्रियं नो भविष्यति । 
२. श्रुतं प्रियसख्या । 
३. सखि, त्वयापि गन्तव्यम् । 
४. साप्रतं खलु वयमत्राप्रामः | 

ष्यत इत्याशयः ॥ माधवः । कल्याणान्तरावतंसा कल्याणान्तराकाराकल्या- 

णर्सपन्मालतीप्रातिलक्षणमदलसम्दधिः।करृहंसः। दिष्टया इदमपि प्रियं नो भवि- 

ष्यति । यत्निस्तीणविपन्मदयन्तिकासहितो मकरन्दो ऽस्ाभिद्रंश्यः॥ छवङ्किका। 
श्रुतं प्रियसख्या । भगवल्या विदारिकागमनाय मकरन्दागमनप्रतीक्षणाय च यदुक्तं 

तच्छतं किम् । तदेतत्कुरुष्वेय्थः॥ माङती। सखि, त्वयापि गन्तन्यम् । मां वि- 

ज्येति रोषः ॥ छवङ्गिका । साप्रतं खट वयमेव रिष्टा बाह्याः । तवं भ्रौ 
सह उखमासरेति भावः ॥ माधवः। भआमुटेति । अनङ्ग एव निदाधो धमेस- 
मयः संतापकारित्वात्। तेन तप्तोऽयमहमिदानीं निदाधतप्तो द्विरद इवामूकं कण्ट- 

कितो रोमा्कश्चुकितः संजातकण्टकश्च कोमको बाहुनारो नालसदरो बाहुयैख 
तम् । तथाद्रौः स्वेदाख्यसास्िकमभाववशात्सलिकसंबन्धवश्ाशा्ुत्यो दलानीव 
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अस्याः करेण करमाकटठ्यामि कान्त- 

मारक्तपङ्कजमिव द्विरदः परस्याः ॥ २० ॥ 
( इति निष्कान्ताः स्वे । ) 

इति महाकविभश्रीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे षष्ठोऽङः। 

दरघदद्योऽङ्गल्यो यस्य तम् । अस्या मार्या: सरस्या इव कान्तं करमारक्तप- 

जं कोकनदमिव करेण हस्तेन श्ण्डादण्डेन चाकल्यामि टएृह्वामीति । उप- 

मालकारः ॥ २० ॥ 

भवभूतिकवेवौचः स्वदन्ते रसरजिताः । 

सुमनोभ्यः सुधास्यन्दबन्धमाधुयबन्धुरराः ॥ 

इति धभीमद्धारदाजङुलतिककपवैतनाथयायजूकनन्दनजनिपु- 
रारिसूरिविरचितायां मारुतीमाधवमावप्रदीपिकायां षष्ठाङ्क 
विवरणम् ॥ 



सप्रमोऽङः । 
( ततः प्रविशति बुद्धरक्षिता । ) 

बुद्रकिता--अ्वदे सुपिच्िमाररदीणिवच्छच्छीविप्पलद्ध- 
णन्दणकरमगहो अमन्चमूरिवदुमन्द्रि मअवदीए संविहाणेण सेमेण 

गोवाहृदो अज्ञ मअरन्दो । अज्ञ अह्मे णन्द्णावाप्तं उवगद् । 

अदो भअवदी नन्द्णं आपुच्छिअ गिआवप्तहं गआ । अर्थ 

णववहूषरप्पवै्विहृदाकालको पुदीमहसवप्पमत्तपजाउदपतेप्तपरिअणो 
------~--------- -~--------~-~---~- -------~--“~------*~ 

१. अहो, सुशिष्टमालतीनेपथ्यलक्षमीविप्रलन्धनन्दनकय्रहो ऽमायमूरिव- 

सुमन्दिरे भगवत्याः सेविधानेन क्षेमेण गोपायितोऽय्य मकरन्दः | अच वयं 

नन्दनावासमुपगताः । अतो भगवती नन्दनमाए्च्छ्य निजावसथं गता | 

अये च नववभृग्दपरवेशविरचिताकालकोमुदीमदोत्सवग्रमततपयीकुकशेषपरि- 

पाव॑तीचुम्बिते शंभोजयलयलिकलोचनम् । 
जिष्णोर्मनसिजायेन लजयेव निमीलितम् ॥ 

कविरिदानीमङ्कान्तरमारभते- तत इत्यादिना । कामन्दक्या हि निषष्टधे- 
दूतीग्यापारं मारतीमाधवक्रृतकपरिणयलक्षणफलपयवसितं सपाय कामन्दकीनियु- 
क्ताया बुद्रक्षिताया अपि तद्चापरि ननियुक्तेव हि मया तत्र प्रियसखी बुद्धरक्षिता" 

इति प्राक्सूचितं मदयन्तिकामकरन्दसंषटनेन सफटयितुं कवेरङ्कावेतार इति द्रष्ट 

व्यम् ॥ बुद्धरक्षिता । स॒श्ि्टाृतिमत्त्वेन नशाङ्कनीया मारतीनेपध्यलक्ष्मी- 

स्तया विश्रठन्धेन नन्दनेन कृतः करग्रहे यख सः । अमालयभूरिवसुमन्दिरे भग- 

वतीवचनसंविधनिः समागतेयं मालती समभ्यच्यं नगरदेवताम्” इयादिवचने- 

मालतीसमुचिततत्तदुपचारसंपादनादिन्यापारेध क्षमेण केनचिद्ध्यलक्षितत्वादतु- 
पद्रवेण गोपायितो रक्षितो राज्ञसदनुचरेभ्यः परित्रातो मकरन्दः । यथा विज्ञाय 

तेम महियते तथा कृत इलर्धः। अनेन च ृतकमारतीनन्द्नपरिणयनिष्पत्निः 

सूचिता । अय वयं नन्दनावासमुपगताः । मद्यन्तिकासखीत्वेन स्वस्य वरसंव- 

न्धाद्धद्रदरवगीणां च बहुत्वाद्यमिति बहुवचनम् । विवाहाथं वरमयुष्त्य वेयं 

जन्याश्च विवाहं निरवत्यै वरगृदमेव प्र्यागता इत्यर्थः। अतो भगवती नन्दनमाप्र- 

च्छ्थामच्य गतावसथं स्वावासम्। अयं च नववधूष्हप्रवेशाथं विरचितो योऽकार 

आश्वयुजपौणैमासीम्यतिरिक्तकाे कोयुया जभावात्पोणेमालां कतेव्यो यो महो- 

त्सवस्तेन प्रमत्तोऽनवरितस्तथा पर्याकुल: कायौन्तरन्यासङ्गद्क्षिप्तचेतस्कोऽरेष- 
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पओसो अणुखलइृस् अज णो व्ववसिदं । संपदं अ तुवरन्तकामो 
कामेदुं सपाद्षडणं अठ्मत्थिअ पणो बरमोडिअ अभिहृवन्तो म- 

रन्देण णिहूरं पडिहदो जामादा । सो अ वेद्छक्खरोप्तावे्खलन्त- 
जक्खरो ओशुइदणञअणपप्फुरन्तवजणो ण मे संपदं इमाए कोमार- 
व्षेए पोभणं ति सप्रपहं पहृण्ण कादृण वासमवणादो णिगगदो | 

ता एदेण पसङ्गण मद्अनित आभणीअ मअरन्देण प्ंओजटस्सं । 
( इति निष्क्रान्ता!) 

दति प्रवेशकः। 

जनः प्रदोपोऽनुक्रूलयिष्ययव नो व्यवसितम् । सप्रतं च त्वरमाणकामः 

कामयितुं सपादपतनमभ्य्यं पुनव॑लात्करिणामिद्रवन्मकरन्देन निष्टं प्रति- 

हूतो जामाता । स च वेलक्ष्यतेषवेशस्वल्दक्षरोऽवरुदितनयनप्रस्फ़रद- 

दनो नमे साप्रतमनया कोमारवर्ष्या प्रयोजनमिति सशपथं प्रतिना 
कृत्वा वासभवनानिर्मतः । तस्मादनेन प्रसङ्खन मदयन्तिकामानीय मकर- 

न्देन संयोजयिष्यामि | 
„ _--~-------~-~--~~~-~~~~~_~~_~~~~~-~~~~~~~~_-~__~~-~~~~~~__~___~~_~~~~~~~~_--~~~~~~_~~~_-___-_-~-__-~-~---~---~---~-~---~-~-~-~-~_-- ~~ - 

परिजनो यस्मिन्स तादशचः प्रदोषो रजनीसुखमनुकरूलयिष्यत्यभिमतसिद्विसाहा 
य्यकानुकूल्येन सिद्धयुन्ुखं करिष्यति । अदय नोऽस्माकं व्यवसितं मदय 
न्तिकामकरन्दसंघटनविषयदूलयन्यापारं माल्तीवेषधारिणो मकरन्द कच्चिम- 
निर्वतिंतमद्यन्तिकापरिणयख मदयन्तिकां गृहीता निभैन्तुं कालोऽप्येष 

एवानुकूलो वतते । यतो मदीयाः सवऽप्यप्रमत्ता रक्षिणः सर्वे प्रमत्ताः 

प्रयीकुराश्च । तननिगमप्रज्ञानतनिवारणादावसमथां वतेन्त इत्यथैः । अनेन 

च वर्तमानोऽथः सूचितः । सांप्रतं च त्वरमाणकामो नववधूसंभोगोकण्डा- 

समुन्मीलितमन्मथावेगः कापयितुं मां कामयसत्येवमेव बहुशः सपादपतनमभ्यरभ्य 
परुनबेलत्कारेणामिद्रवन्प्रसह्य स्वयंग्रादसाहसप्रवरत्तः सतिष्टुरं परुषं यथा सान्म- 

कृरन्देन कपटमाल्या प्रतिहतो निराकृतो जामाता वरो नन्दनः । स च वैल- 
कष्यरोषविशस्खलदक्षरो मन्थरवचनः। तथावरुदितनयनं प्रस्फुर च वदनं यस्यसः। 

न मे साप्रतमनया कौमारवर्धक्या कौमारे कुमारीभावे कन्यात्र एव वर्धकीचल्ि- 

तचारित्रतया । माधवैकायुरक्तेयं मालतीति पूेमेव नन्दनोऽपिश्व॒तवानिदेवमुपा- 
लम्भः। प्रयोजनमिति सद्यपथं प्रतिज्ञां कृत्वा वासभवनाननिगतः । तस्मादनेन प्रस- 
रेन भ्रातृकायोनुकूल्याथमयुनयनग्याजगप्रसतावेन मदयन्तिकामानीय मकरन्देन सह् 

सयोजयिष्यामि। इति इत्ते वतिंष्यमाणं च संसूच्य निष्क्रान्ता बुद्धरक्षिता । अयं च 
मन्धक्रण्डः प्रवेरको वृत्तवतिष्यमाणोदितलक्षणयोगात्।न चेकपात्न्रयो गानुपपत्ति 
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( ततः परविशति श्यागतो मकरन्दो लवङ्गिका च । ) 

मकरन्दः--ख्वङ्गिके, अपि नाम बुद्धरक्षितासक्रान्ता भग- 
तीनीतिर्विजेष्यते । | 
लवद्गिका-- को संदेहो महाभाअस् । किं बहुणा । जह 

सो मञ्जीरसदो तह जाणामि देण वकदेसेण आणीदा वबुद्धर- 
{खदाए मद अन्तिएत्ति । ता उत्तरीआववारिदो सुत्तर्क्खणो चिह । 

( मकरन्दस्तथा करोति 1 ) 

( ततः प्रविशति मदयन्तिका बुद्धरक्षिता च । ) 

मदयन्तिका- पहि, सच्चं एव्व परिकोविदो मे भादा 

ल्दीए । 
ञे ४ 

बुद्धरक्षिता--अह ई। 

१, कः संदेहो महाभागस्य । कि बहूना । यथेष मज्ञीरशब्दस्तथा 

नामि तेन व्यपदेशेनानीता बुद्धरक्षितया मदयन्तिकेति । तदुत्तरीया- 

बरारितः सुसलक्षणस्तिष्ठ | 

२. सखि, सत्यमेव परिकोपितो मम भ्राता माख्या | 
३. अथ किम् | 

रक्षणे ऽनेकपात्रत्वनियमाप्रतीतेः । अस्य विष्कम्भवदेकेनाप्युपपततश्वेति ॥ तत 
यादि । शस्यागत इति वासभवने नववधूवरसंभोगाथै रचिते तत्पे शयितः प्रा्थ- 
भङ्गतिरस्कारनिष्कासितनन्दनः । मालतीरूपधारीत्यर्थः ॥ मकरन्द्ः। अपि 

मेति संभावनायाम् । बुद्धरक्षितासंक्रान्ता भगवदेव निवेशिता भगवतीनीतिः 
य मदयन्तिका प्रति न बुद्धरक्षिताबुद्धि दोषेण प्रतिहता फलतीति सभाव्यते । न 
पर्येष्यति" इति पठे बुद्धरक्षिताया खग्रज्ञाबटेनाप्रमत्तेन दोषेण वैपरीत्यं न सभा- 
ते।अपि तु भगवत्येव प्रवर्तितत्वात्फलपयेवसायिनी नीतिभैविष्यतीत्यर्थः। छव- 
हका । कः संदेहो महाभागस्य । संभावनाया उल्बणैककोटिसंदेदरूपत्वादपिनाम- 
स्दसूचिता संभावनेव संदेहशब्दनोक्ता।कथं तर्हि संदेदङेशस्याप्यवकाश्च इयथैः। 
` बहुनायथेष म्ञीरराब्दः श्रयते, तथा तेनेव नृपुरध्वनिश्रवण प्रकारेण हेतुना तक॑- 
मि तेनव्यपदेशेनारीकभ्रावरृभायोयास्तवानुनयनग्याजेनानीता बुद्धरक्षितया मदय- 

तकेति । तदुत्तरीयापवारितः सुप्तलक्षणः सुप्त इव लक्ष्यमाणस्तिष्ट॥मरदयन्ति- 
। सलि, सलमेव परिकोपितः परिकृपितः कृतो मे भाता मालत्या ॥ बुद्धरक्षि- 
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मदयन्तिका--अहो अच्चाहिदं । ता एहि, वामप्तीरं मार्घ्द 
णिन्भच्छेद्य । 

( इति परिक्रामतः । ) 

बुद्धरक्षिता--इदं वाप्तभवणं । 
( उभे प्रविरातः। ) 

मदयन्तिका-सेहि ल्व्गिए, जाणीअदि पुत्ता दे पिअप्त- 
ही त्ति। 

टवङ्गिका- सहि; मा णं पडिनोधेहि । एसा चिरं दुम्मणा- 
अन्दी दाणि जेव्व इस मण्णे पयुतेत्ति। अदो सणिअं हष एव्व स- 
अणद्धम्मि उवविप्न । 

मदयन्तिका--(तथाकृला। ) दुंम्मणाअदि कहं इअं वामपसीटा । 
टवङ्गिका- फं णाम णववहूविस्सम्भणोवाअजाणुअं लडहं 

१. अहो अत्याहितम् । तदेहि, वामशीलां माटर्ती निभेत्सेयावः | 

२. इदं वासभवनम् । 
३, सखि लवङ्गिके, ज्ञायते प्रसुप्ता ते प्रियसखीति । 
४, सखि, मेनां प्रतिबोधय । एषा चिरं दु्मनायमानेदानीमेवेषन्मन्ये 

प्रसुपेति । अतः शनेरिहैव शयनाधं उपविश । 
५. दुमनायते कथमियं वामश्रीखा | 

६. कथं नाम नववधूविखम्भणोपायाभिज्ञे लडहं विदग्धं मधुरभाषिणम- 
रोषणं ते भ्रातरं भतारमासाय्य न दुमनायिष्यते मे प्रियसखी । 

ता। अथ क्रिम् । सत्यमेवेत्यर्थः॥ मदयन्तिका । अहो, अलयाहितं महाभीतिः 
कुपिता भ्रातुमौलती समीपमुपनीतेवेयर्थः। तदेहि । वामशीलां वक्रखभावां माक्तीं 
निभेत्सेयावः ॥ बुद्धरक्षिता। इदं वासभवनम् ॥ मदयन्तिका । सलि ठव्निके, 
ज्ञायते प्रष्॒ता ते प्रियसखीति ॥ कवङ्किका। सखि, मैनां प्रतिबोधय । एषा चिरं 
दुर्मनायमाना दुःखितमनस्का भवन्ती । शशादिभ्यो भुवि-इद्यादिना क्यङ् । इद्ा- 
नीमेवेषन्मन्ये प्रखप्तेति। अतः शनैरिदैव शयना उपविरा॥मद्यन्तिका। दुर्मना- 
यते कथमियं वामशीला । स्वयमेव भर्तः प्रतिकूक्कारित्वेनापराधं कृत्वा कथमा- 
त्मनैव दु्मनस्का भवतीलयर्थः ॥ छवङ्किका । कथं नाम नववध्वा विदम्भणे चिस्र- 
म्भमजनने य उपायाः कामतन््नोक्तास्तचित्तदरत्यनुरोधस्तन्मनोरञ्जनं तदनिवारिता. 

थोदङ्गीकृतानां लजया केवलं बहिरीकमेव किंचिन्निषिद्धानामप्यन्तरनुमोदिताना- 
मवयवस्पशोदिसंभोगव्यापाराणां मन्दमन्दमुपक्रमान्रातिप्रसह्य किंचिद्ाचरणमित्य।- 

मा० १६ 
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विअद्धं महुरमापिणं अरोपतणं द माद्रं भत्तारं आसादिअ ण दुम्म- 
णाह्स्सदि मे पिअप्रही । ` 

मदयन्तिका-पर्ख बुद्धरक्लिदे विप्पदीवं उवार्धं छ । 
बुद्धरक्षिता--विप्पदीवं ण वा विष्पदीवं । 
मदयन्तिका--कहं विअ । 
बुद्धरक्षिता-- नं दाव चरुणपतिदो मत्ता ण बहुमण्णिदो । 

एत्थ छज्नादोत्ेण एसो जणो ण उवालम्भणिज्नो । जं वि पिअप्तहिः 
अहिणववहूविर् दधरहसोपकमक्खरुणवेहक्खविच्छदिंअमहाणुहावत्त- 

-~-----~-------=~ ------ 

१. पद्य बुद्धरक्षिते, विप्रतीपमुपालन्धाः स्मः । 
२. विप्रतीपं न वा त्िप्रतीपम् | 
३. कथमिव | 
४, यत्तावचरणपतितो मर्त न बहुमानितः । अत्र कजादोषेणेष जनो नो- 

पालम्भनीयः । यपि प्रियसखि, अभिनववभूविरुदधरमसोपक्रमस्ललनवैर्य- 
----~------~-~-~ 

दयस्तेषामभिज्ञमिति विपरीतटक्षणयोक्तिः। यतोऽसौ ब्रह्मचयौथ शयनादिनियम- 
बाह्ये वेवाहिक एव त्रिरात्रे स्वचित्तदरत्यनभिज्ञां किं चिदप्यरिथिलीकृतबाहुभरा- 

मलयन्तापरिचयाददहेरिवोद्रिजमानां बलादेनां बालां मुखत एव पामरबालिदजनरी- 
त्या निदैयं निष्पीडयितुमारगब्धवान् । अतो न कामतन््नवातौमप्यसौ जानातीत्यर्थः । 

लडह विदग्धो मधुरभाषी । लडहः सन्दरः विदग्धः । सुरतकृखानिपुणः। अत्रापि 
सोन्दर्यगन्धविहीनं सुरतकलावार्तानभिज्ञमतिपरुषभाषिणमिति वेपरीत्येनोक्तिः । 
अरोषणमकोपनमतिमूखेमित्यन्यथोक्तिः । भ्रातर ते भतोरमासाय प्रियसखी न 
दुर्मनायते । युक्तमेवं विधभवरंसमागमे ङकशेनास्या दुर्मनस्कत्वमित्यर्थः ॥ मद्य- 
न्तिका । पदय बुद्धरक्षिते, विप्रतीपमुपालन्धाः स्मः । अस्माभिरुपालन्धन्ये प- 
त्युतास्मानेवो पालमत इत्यथः ॥ बुद्धरक्षिता । विप्रतीपं न वा विप्रतीपम् । 
आपाततो विग्रतीपमिव प्रतिभासमानमपि तच्वनिरूपणेनैव विप्रतीपं वयमेवोपा- 
लम्धा इत्यर्थः ॥ मदयन्तिका । कथमिव । तत्कथमिति प्रश्नः ॥ बुद्धर- 
क्षिता । यत्तावज्चरणपतितो भतौ न बहुमानितोऽनु्ितप्रणामोऽयमतिगो- 
रवविषयो भतेति न विज्ञातः । अत्र न किंचिदस्या दूषणं प्रतिभाति । कितु ऊुल- 
कन्यकाजनोचिता नवपरिणयसमयदुलभा लजेव परमार्थतः शघनीयगुणभू- 
तापि कामान्धस्याविवेकिनोऽस्मद्धातुर्दोषत्वेन स्फुरिता । तेन लजादोषेणेवेष जनो 
नोपालम्भनीयः। यद्ैः्यभिनववभूिषद्ं लोकसिद्धनवोढासं भोगक्रमविपरीतं रभ- 
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स्स मादुणो दे वाजगञं किं अप्पदिहाणं । तेण जाणीअदि 

किंआवराहा उवालम्भणिज्ा अद्येत्ति (संस्कृतमाश्रित्य । ) किंच । 
(कुसुमसधर्माणो हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः । तास्त्वनधिगतविश्वा- 
तैः प्र्ममुपक्रम्यमाणाः संप्रयोगविद्वेषिण्यो भवन्ति ।' एवं किल काम- 

युत्तआरा मन्तेन्ति । 

छवङ्गिका- भरे घर परिषा कुलकण्णकाओ उगव्वहन्दि। ण अ 
को वि ठजापप्ताहणं अणवरद्धमुद्धपतहावं कुल्कुमारीजण पहवामि त्ति 

वाआणेण पजल्ेदि । एदे क्खु दे आमल्णपतमरिजन्तदूसह- 
न त 

विच्छर्दितमहानुभावत्वस्य भ्रातुस्ते वाचागतं किम्॑मतिष्ठानम् | तेन ज्ञयते 

कृतापराधा उपाटम्भनीया वयमिति | एवं किल कामसूत्रकाया मन्वयन्ते | 

१, गे गृहे पुरुषाः कुलकन्यका उद्वहन्ति । न च कोऽपि छजाप्रसाधु 
मनपराधमुग्धस्वभावं कु्करुमारीजनं प्रभवामीति वागनलेन प्रज्वल्यति | एते 

सोपक्रमस्वलनं प्रसह्यानुचितप्रक्रमरूपं स्खलनं तेन यदरेलक्ष्यं तेन विच्छर्दितं महा- 
मुभावत्वं यस्येति । विच्छर्दितं विवजितं । प्रकटितमौ्यस्येति यावत् । भ्रावुत्ते 
क्रिमपि श्रोतुमप्यनहं वाचागतमप्रतिष्ठानं नमे त्वया कौमारवधैकया प्रयोजनमिति 
गर्हितवचनचापलम् । तेन वयमेवोपालम्भनीया इति प्रतिभाति । शाच्रविरुद्ध 

चैतदित्याह--र्किचेति । योषिच्छन्दोऽत्र नववधूपरः । यथा कुुमं म्लायते 
तथा सदुरीत्या सुकुभारक्रमेणो पक्रम्यमाणं सोरभमरोषमुद्धिरति, न तु प्रसभमेव 
निष्पीच्यमानम्। एवं तत्समानधर्मांणो नवोढा अपि सुकुमारेणेव संमोगक्रमेणोपक्र- 

म्यमाणा अनुरक्ताः सुखहेतवो भवन्ति । तास्त्वनधिगतो विश्वासो नवोढाभिग्रायो 
येस्ते तथा । यद्रानधिगतो नवोढया परिचयाभावाद प्राप्तो विश्वासो विक्लम्भोयेषु ते 

तथोक्ताः । तैरप्येतन्मनोवेदिभिरपरिचितेश्च प्रसभं बलदेवत्यदरेगकारिभिव्यौपरे- 
रुपक्रम्यमाणाः प्रयोगसख संप्रयोगसेव विद्रेषिण्यो भवन्ति। न केवलं ताद शपुरषे- 
णाजुरज्यन्ते । अपि तु रिपुसमागमवद्विषीदन्तीत्यथैः । एवं किं कामसूत्रकारा म्- 
च्यन्ते । यदाहुः--^रभसेन ह्युपक्रान्ता कन्याभावमविन्दता । भयं चिन्तासमु- 
देम सदयो द्वेषं च गच्छति ॥" इति ॥ छवङ्किका । गृहे ग्रहे पुरुषाः कुलकन्यका 
उद्वहन्ति । न च कोऽपि लनाप्रसाधनमनपराधसुग्धस्वभावं कुलकुमारीजनं 
प्रभवामीति समर्थोऽहमित्येतावता वागनटेनावाच्यवचनरूपेणानटेन भ्रज्वलयति । 
एते खट ते हृदयशल्यनिक्षेपा आमरणं संभियमाणा विस्मवुंमशक्षयत्वेन मनि 
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परधरणिवासवेरग्गकारिणो हिजअप्णिक्खेवा महापरिहवा । जाणं 
किदे इत्यिआजम्मलाहं जुउच्छन्दि बान्धवा । 

मदयन्तिका-वुद्धरक्िखिदे, अदिदूमिआ प्जिपही ख्वज्ञि- 
आ । अतिमहान्तो को विमे भादुणा वाअवराहो किंदो । 

बुदधरक्षिता--अह ई । घुदं एव्व अम्देहि ण मे संपदं इमाए 
कोमारवहए पओअणं ति ससपहं पडृण्णं काडण वाप्नमवणादो 
णिग्गदो । 

मदयन्तिका (कणौ पिधाय । ) ॐद्यहे अदिकमो । अहो प- 
मादो । सहि टवङ्गिए, असरमत्थद्चि दे सुहं संपदं दहं । तह. वि 
पहवामि ति किंवि मन्तटृस्पं। 

लवङ्गिका -रीहिणो दे अअं नणो । 
खल त॒ आमरणसंभियमाणदुःसहपरणग्रहनिवासवेराग्यकारिणो हृदयशत्य- 

निक्षेपा महापरिभवाः । येषां कृते खरीजन्मलामं जुगुप्सन्ते बान्धवाः । 
१, बुद्धरक्षिते, अतिम्लाना प्रियसखी छवङ्गिका । अतिमहान्कोऽपि मे 

भ्रात्रा वागपराधः कृतः । 
२. अथ किम् । श्रुतमेवास्मामि्न मे सप्रतमनया कोमारवर्धक्या प्रयो- 

जनमिति सशपथं प्रतिज्ञां कृत्वा वासभवनाननिगेतः । 

३. अहो अतिक्रमः । अहो प्रमादः । सखि लवङ्गिके, असमयीसिमि ते 
मुखे सांप्रतं द्रष्टम् । तथापि प्रभवामीति किचिन्मन््यिष्ये | 

४. स्वाधीनस्तेऽयं जनः | 

संततं धायमाणा अत एव दुःसदाः परण्रहनिवासवैराग्यकारिणो महापरिभवाः । 

येषां कृते च्नीजन्मलामं जुगुप्सन्ते बान्धवाः ॥ मदयन्तिका । बुद्धरक्षिते, अति. 
म्लाना प्रियसखी लवङ्गिका । अतिमहान्कोऽपिमे रात्रा वागपराधः कृतः ॥ 

बुद्धरक्षिता । अथ किम् । कृत एवेयथैः । तदेवाह--श्रुतमेवास्माभिर्यंथा न 
मे सांप्रतमनया कोमारवधक्या प्रयोजनमिति सशपथं प्रतिज्ञां कृत्वा वासभवना- 
त्निगतः ॥ मद् यन्तिका । अदो अतिक्रमो मयौदोङ्नम् । अहो प्रमादोऽनव- 
धानता । सखि खव्गिके, असमथौस्मि ते मुखं सांप्रतं द्षटुम्। तथापि प्रभवामीति 
मश्यति्ञिगधायां त्वयि प्रभुत्वमस्तीति किमपि सखित्वमेवावलम्भ्य तदनुरूपं कि- 

चिन्मन्रयिष्ये ॥ खवङ्गिका । स्वाधीनस्तेऽयं जनः । तद्विखन्धं मन्रयस्वेति 
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मद्यन्तिका- चटु दाव मह मादुणो इुःसील्दा अप्प 
डिद्वाणं अ । तुद्येहि वि इदितो वि एसो सपदं जहचित्तं अणुव- 
टणीओ जेण भत्ता एसो त्ति। तुये इमस्स अणहिआअक्खराहि- 
क्तेवोवाटम्भस्स जं मूलं तं ण जाणह । 

लवद्गिका-- कहं अद्ये अप्तन्तं जाणामो । 
मदयन्तिका- जं दाणि तरसि महाणुहावे माहव किं वि 

किर माल्दीए वाआमेत्तं आसी सो एप्त सव्वरोजस्स अदि. 
भूमि ग पवादो । तं क्खु एदं विअम्भदई } ता पिअप्तहि, जह 
एसो भत्तुणो उकेक्खाहिणिवेस्रो णिरवसेपो हिअआदो उद्धरिभदि 

---- ----~ ~ ~ 

१. तिष्ठतु तावन्मम भातुदुःशीलताप्रतिष्ठानं च। युष्माभिरपीदसोऽप्येष 
सांप्रतं यथाचित्तमनुवतेनीयो येन मरतेष इति । यूयमस्यानभिजाताश्चराधि- 
कषेपोपाछम्भस्य यन्मूरं तन्न जानीथ । 

२, कथं वयमसन्तं जानीमः | 
३. यदिदानीं तस्मिन्महानुमावे माधवे किमपि किल माट्त्या वाब्ात्र- 

मासीत्स एप सववंलोकस्यातिभूमि गतः प्रवादः । तत्खस्वेतद्विज- 
म्मते । तस्पियसखि, यथेष मवस्पेक्षाभिनिवेशो निरवशेषो हृदयादुद्धि- 

--------- 

भावः ॥ मदयन्तिका । तिष्ठतु तावन्मम प्रावुदःशीरताप्रतिष्टानं च । युष्मा- 
भिमीलत्याप्तकोरिमिरपीदसोऽप्येष सांप्रतं यथाचित्तमनुवते नीयः। चित्तश्ब्देनात्र 

तत्ाधारणो व्यापारः संकल्पाष्यो लक्ष्यते । तेन तदिच्छप्रतिकूलं नाचरणीयमि- 

ल्याशयः । येन भतैष इति । निगुंणो दोषवानपि भता भरतरत्वेन छीभिरनुवतैनीयः । 
न तु तस्य प्रातिकूल्यं कुल्वधूनासुचितमिति भावः। न च यूयमस्यानभिजाताक्ष- 
राधिक्षेपोपाम्भस्यानभिजातानि किंतवजनयोग्यान्यक्षराणि यत्र स तादशो- 
ऽधिक्षेपो धर्षणं छिद्रोपालम्भस्य यन्मूलं तन्न जानीथ ॥ छवद्किका । कथं 
वयमसघन्तं जानीमः। एतदुपालम्भस्य वीजं मालतीगतं किंचिदनुचितमस्ि चेत्कथं 
वयं न जानीमः । नास्ेवेतत् । अन्यत्तु कारणमसंभावितमेवेत्याशयः । अन्यदेव 
तन्मूलमाह--मद्यन्तिका । यदिदानीं तस्मिन्मदानुभावे माधवे किमपि किल 
मालत्या वाद्धात्रं माधवानुरक्तेयं मालतीति प्रवादमात्रमासीत्स एव सवैखोकस्याति- 

भूरिं गतः परां कोरिमारूढः प्रवादः । "ताराभेत्रमासीत्*इति पाठे तारामैत्रं ददौनम- 
चस्नेदः। तस्मिन्सवैलोकस्येति पाठः।तत्खतल्वेतद्विज॒म्भते।उपालम्ममूरतवेनेतिशेषः। 
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तह करेहि । अण्णहा महान्तो पमादो त्ति जाणीदं होदु । णिक्घम्पदा- 
रुणायु कुलकण्णकायु दूमविति हिअअं माणुप्ताणं ईरिसादो दुर- 
हिसंगादो त्ति जाणह् । मा मण मद्अनितिआए कहिदं त्ति । 

खवङ्गिका--अई असंबद्रोअप्पवादमोहिदे, अवेहि । ण तुए 
सह मन्त्स्सं । ` 

मदयन्तिका-- पहि, पसीद । अहवा ण तुष्ये फुडं भणिदावो 
चिहुह । किं अ अद्ये सच्चं एव्व माहवेक्रमअनीविदं मालदि जा- 
णामो । केण वा कटोरकेजहंगन्मविञ्ममावअवदोग्बहणिब्बह्िद- 
मुन्दरत्तणविेसं माहवसरहत्थणिम्माविदबउलावटी विर इअकण्ठावल- 
म्बणमेत्तसंनीवणं माल्दीएु माहवस्स अ पहादचन्दमण्डलापण्डुर- 

यते तथा कुर । अन्यथा महान्प्रमाद इति ज्ञातं भवतु । निष्कम्पदारुणास् 

कुलकन्यकासु दूनयति हृदय मनुष्याणामीदशादुरभिषङ्गादिति जानथ । 
मा भण मदयन्तिकया कथितमिति । 

१, अयि असंबद्भलोकभ्रवाद मोहिते, अपि । न स्वया सह मन्त्रयिष्ये | 
२. सखि, प्रसीद । अथवा न यूयं स्फुटं भणितास्तिष्ठथ । किंच 

वयं सत्यमेव माधवेकमयजीवितां माकतीं जानीमः । केन वा कटोरकेतकीग- 

भविभ्रमावयवदा्ैस्यनिवर्तितसुन्दरत्य विशेषं माधवस्वहस्तनि्भितव्रकुखकाव- 
ठीविरचितकण्टावरम्बनमाचसंजीवनं मालत्या माधवस्य च प्रभातचन््रम- 

तस्ियसखि, यथेष भवुरुपेक्षाभिनिवेशो मालला भधैविषयोदासीन्याग्रहो निरवशे- 
षो हदयादुद्धियते तथा कुरु। अन्यथा महान््रमाद् इति ज्ञातं भवतु । निष्कम्पदार- 
णाखानुकूल्य प्रतिपद्य केवलं निश्वष्टीभूतास्वत एव दारुणा कुलकन्यकासु विषय- 
भूतासु दूनयति हृदयं मनुष्याणामीटसाहुरभिपङ्गादिति।दुरमिषङ्गो दु ष्टाजुरागबन्धः। 

तन्मा भण मदयन्तिकया कथितमिति मारत्युपालम्भबीजमेतदस्मद्भातुमेनीगतं 
भवतीषु जञेहान्मया मूढमपि कथितम्,तदेतन्मयोक्तमिति न कचिदपि प्रकटनीयमि- 
लभिप्रायः ॥ छवद्किका। अयि असंबद्लोकप्रवादमोहिते, अपेहि । न त्वया सह 
मनच्रयिष्ये ॥ मदयन्तिका । सखि, प्रसीद। अथवा न युयं स्फुटं मणितासि- 
छथ । किंच वयं सत्यमेव माधवेकमयजीवितां मालतीं जानीमः । केन वा कटो- 
रकेतकीगभेविभ्रमावयवदौबेल्यनिवैतिं तन्दरत्वविज्ेषं माधवस्वहस्तनिर्मितबज््- 
खावलीविरचितकण्ठावलम्बनमात्रसंजीवनं मालया माधवदय च प्रभातचन्द्रमण्ड- 
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परिक्खामरमणिज्दप्रणं ण विभाविदं सरीरं । किं अ तस्मि दिअ- 

पे कुुमाउरुजाणपेरन्तरच्छायुहसमाअमे सविन्मयुहटपिभकोञह- 
टुप्फुह्टपरिसरुष्वेह्ठमाणसविलाप्मसिणसिगिद्धतचरणचारुतारआवि- 
अम्भमाणाणङ्गपिज्गाराआरिअप्तव्वाअमोपदेणिम्माविदविअद्धमुद्धम- 
णहरा मए ण गिखूविदा इमाणं दिद्विमेदा । किं अ मह भा- 

दुणो दाणउन्तन्द सुणिअ तक्खणुव्वत्तगम्मीरुप्वेजवहभरन्धआरि- 
मिखाअन्तदेहपोहाणं उक्खण्डिअमाणमूखन्धणं विज ण लक्खं 
हिअअं । किं अ मए एदं अवरं विघुमरिदं | 

टबवङ्गिका-- किं दाणि अवरं । 
मदयन्तिका- ज खु मह जीविदप्पद्ाहणो महाणुहावस्म 

चेदणापडिलम्भपिअणिवेदिआए मा्दीए भअवदीनिअद्धवअणोव- 

ण्डलापाण्डुरपरिक्षामरमणीयद रौन न विभावितं शरीरम् | किं च तस्मिन्दि- 

वसे कुसुमाकसे्यानपययन्तरथ्यायुखसमागमे सविभ्रमोष्छसितकोतृहरोुल- 
परिसरोद्रे्टमानसविलास्मखणल्िग्धसंचरणचाखुतारकाविज्म्भमाणानङ्ग शङ्गा 
राचार्यसवौगमोपदेशनिर्भितवेदग्ध्यमुग्धमनोहरा मया न निरूपिता एतयोर्ि- 
संभेदाः । किं च मम भ्राठुदानदृत्तान्तं श्रत्वा ततकषणोदर तगम्भीरोदधेगव्यतिक- 
रान्धकारितम्छायमानदेहरोभयोरुद्रतमानमूलवन्धनमिव न ठक्षितं हृदयम् । 
क्कि च मयेतदपरं बिस्मृतम् । 

१. किमिदानीमपरम् । 

२, यत्खलु मम जीवितप्रदायिनो महानुभावस्य चेतनाप्रतिटम्भग्रियनिवे- 

करोयानपयैन्तरथ्यामुखसमागमे सविभ्रमो्टतसितकोतूहलोत्फुषटपरिसरोद्रे्टमानस- 
विलासमङणक्लिग्धसेचरणचारतारकाविजम्भमाणानङ्ग^रङ्गाराचायंसवीगमोपदेश- 

निर्भितवैदग्ध्यमुग्धमनोहरा मया न निरूपिता एतयोटंष्टिसंमेदाः । किं च मम 

भराुदनृत्ानतं श्रुत्वा ततक्षणोदरत्तगम्भीरोदवेयव्यतिकरान्धकारितम्लायमानदेद- 
शोभयाशदरतमानमूलबन्धनमिव न क्षितं हृदयम् । किं च मयेतदपरं विस्मृतम् ॥ 
छवङ्किका। किमिदानीमपरम्॥मद् यन्तिका। यत्मम जीवितग्रदायिनो म- 
हानुभावख चेतनाग्रतिलम्भग्रियनिवैदिकाया माललया मगवतीविदग्धवचनोपन्यास- 
चोदितेन हृदयं जीवितं च माधवेन पारितोषिकत्वेन खयं्राहे नियुक्तम् । भथ 
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ण्णाप्नचोदिदिण हिअअं जीविदं अ माह्वेण पारिदोसिअत्तगेण स- 
अंगाहे णिउ्त । अह ल्वङ्गिए, तुए खु एव्वं भणिदं पडिच्छिदो 
क्ु णो पिअसहीए अअ पस्रादो ्ति। 

लवद्धिका- सहि, कदमो उण सौ महाणुहावो त्ति विघ्ुमरिदं 
विअ मए । 

मदयन्तिका- सहि, समर । जेण तसि दिअहे विअडदुढ- 
सावदविणिवादगोअरं गदा अपरणा घुरख्गसण्णिहिदेण पीञरभु- 
अत्थम्भेण संमाविदा गिक्कारणबन्धवेण सअद्भुवणेक्रप्तारणिअदेहो- 
वहारपाहपं कदअ पडिरक्खिदद्धि । जेण अ दिदविअडरम॑सुटत्ता- 
णपरिणाहिवच्छत्थलछज्छणजञ्प्नरिदजवापीडधारिणा करुणाधणेण 

दिकाया माल्या मगवतीविदग्धवचनोपन्यासचोदितेन हृदयं जीवित च 
माधवेन पारितोपिकत्वेन स्वयंग्राह नियुक्तम् । अथ लवङ्गिके, त्वया खल्वेवं 
भणित प्रतीष्टः खलं नः प्रियसख्या अयं प्रसाद इति। 

१, सखि, कतमः पुनः स महानुभाव इति विस्मृतमिव मया । 

२, सखि, स्मर | येन तस्मिन्दिवसे विकटदुष्टवापद विनिपातगोचरं ग- 

ताशरणा सुलयसंनिहितेन पीवरभुजस्तम्भेन सेभाविता निष्कारणवरान्धवेन 
सकलमुषनेकसारनिजदेद्योपहारखाहसं कृत्वा परिरक्षितास्मि | येन च दट- 

विकरमांसलोत्तानपरिणाहिवक्षः स्थललाञ्छनजजरितजपापीडधारिणा करणा- 

लवङ्गिके, लया खत्वेवं भणित प्रतीष्टः खट नः प्रियसख्या अयं प्रसाद इति । अत्र 

महानुभावस्येतति मकरन्दस्याभिधानं तस्य भरवरैत्ेन मदयन्तिकया स्वमनसेव 
निश्ितत्वाद्धतनामम्रहणस्य कुलच्लीणामनुचितत्वादिति ग्राह्यम् । अथ लवङ्गिका- 

प्रच्छन्नो मकरन्दः स्वस्यानुरागस व्यज्ञकानि स्वप्रियतमावचनानि स्वयमेव श 
णोतिति जानानाप्यजानानेव ध्च्छति ॥ टछवङ्किका । सखि, कतमः पुनः स 
महानुभाव इति विस्परतमिव मया॥ मदयन्तिका।सखि, स्मर । येन तस्मिन्दिवसे 
विकरदुष्टश्वापदविनिपातगोचर गताररणा सुलमप्नसंनिहितेन पीवरभुजस्तम्भेन 

संभाविता निष्कारणवान्धवेन सकलभुवनेकसारनिजदेहो पहारसाहसं कृत्वा परि- 
रक्षितास्मि । येन च टढविकटमांसलोत्तानपरिणादिवक्षःस्थललाञ्छनजजंरित- 
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मम किदे वि णिमजन्तसअल्णहणिआअवनज्पज्ञरप्पहारो मारिदो 
अ पो दुदपावदमहारक्प्तो ति । 

वङ्धिका -- हु, मअरन्दो । 
मदयन्तिका-- (सानन्दम् । ) संहि, किं भणापति | 
छवङ्गिका- णं भणामि मअरन्दो त्ति । (ससितं शरीरमखयाः 

स्पृशन्ती संस्कृतमाध्रित्य । ). 

वयं तथा नाम यदात्थ किं वदा- 
म्ययं च कस्माद्धिकटः कथान्तरे । 

धनेन मक्करतेऽपि निमजस्सकल्नखनिकायवज्रपञ्चसप्रदारो मारितश्च स 

दुष्टडवापद महाराक्षस इति | 

१, हु, मकरन्दः । 
२. सखि, किं भणसि | 
३, ननु भणामि मकरन्द इति | 

जपापीडधारिणा । रधिरद्रंतया वक्षःखलनिहितहारख्तेव जपाकुयुमवर्णत्वाज्ज- 
पापीडत्वेनोक्ता। तद्धारिणा करुणाधनेन मत्कृतेऽपि निमजत्सकलनखनिका- 

यवज्जपन्नरप्रहारो मारितश्च स दुषटश्वापदमहाराक्षस इति ॥ छवङ्किका । ह, 
मकरन्दः । हुमित्यङ्गीकारदोतकमन्ययं मालतीमदयन्तिकयोः समानाधिकार- 
विषयानुरागं व्यनक्ति । यथा किर त्वं श्वापद्ावस्कन्दिता विनिहतशादृठे प्राण- 

दायिनि तसिमिन्गाढमनुरक्ता, एवं मालत्यपि स्वलाभनिमित्तमेव जीवितस्प्रहानिर- 

पेक्ष निन्यढमहामांसविक्रयसाहसे कापाठिकमारितकल्पात्मप्राणरक्षके माधवे 
निरुपाधिकरन्दगाढानुरागेति कथं त्वां मुपालमस इति भावः॥ मदयन्तिका। 

सानन्दम् सखि, किं भणसि । प्रियतमनामधेयञ्यभ्रूषातिशयादलयादरेण प्रश्चः ॥ 
खवङ्गिका । नलु भणामि मकरन्द इति । एवं मकरन्दनामम्रहणादेवाविभूतरो- 
माश्चस्वेदादिसास्िकभावां मद्यन्तिकां दष्ट ससमितमदयाः शरीरं स्णशन्ती 

संस्कृतमाश्रित्य । वदतीति रेषः । वयमिति । कमार्येव सती मालती माधवे. 
ऽनुर क्तेति यत्वमत्थ तत्तथा नाम ताद्य एव वर्यं मवामः । वयमिति कुलरी. 
लादितसूचनया मालत्या सममात्मनोऽभिन्नाया बहुवचननिदेशः । अत्र किं मणामि- 

त्वामात्मपरदोषानभिन्ञां त्वाम् । एकाकिनीमिति रोषः । अयं त्विति मदयन्तिकां 

सथशन्ती तामेव निदिरशति । विद्यः परपुरषानुरागकलङ्करहितो सुग्धो मदना 
ठ्वापारवातानभिज्ञः कुखकन्यकाजनः । सामिभ्रायेवेचनेवेपरीत्यं योत्यते । कथ- 
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कद्म्बगोखाकृतिमाभ्चितः कथं 
विदयुद्धमुग्धः कुखकन्यकाजनः ॥ १ ॥ 

मदयन्तिका--(सलनम् । ) सहि, किं म उवहससि । णं भ 
णामि । णिव्वावेदि तारिसस्स अप्पणिरवेक्खव्ववस्ताहणो किंअन्तकव- 
चिज्लन्तजीविअबदलामोडिअपच्वाणञजणगुरुओवञआरिणो जणस्स सक- 
हामेत्तस् णामग्गहणं सुमरणं अ । तह अ तु ए वि गादगुरूणहप्पहा- 
रवेअणारम्भविद्यछाविअसरीरसंगटिअसेअमचट्िटुगमो मोहमउलअ- 
नतणेत्तकन्दोट्रजुजख भूमिविगदिदापिअद्टिविहूम्मधीरपडिषधारीअप- 
रीरभारो पचचकषीकिंदो एव्व मद्अन्तिजमेत्तविच्छदिअमहंग्धनीविदो 
महाणुहावो त्ति | ( स्वेदादीन्विकारान्नाटयति । ) 

बुद्धरक्षिका- -(शरीरमस्याः सपरशन्ती । ) अस्सत्थसरीरे, किं वा- 

आ । दंसिदं सरीरेण मअरन्दसमाअमोच्छुक्ं । 

१, सखि, किं मामुपहससि । ननु भणामि। निर्वापयति तादशस्यात्मनिरे- 
क्षव्यवसायिनः कृतान्तकवलीक्रियमाणजीवितवलात्कारप्र्यानयनगुरूपकारिणो 

जनस्य संकथामन्रस्य नामय्हणं स्मरणं च | तथाच त्वयापि गादगुरुनख- 

प्रहरवदनारम्भविहृलितशरीरसंगलितस्वेदसटिलोद्रमो मोहमुकुटीक्रियमाण- 
नेतरनीलोत्पल्युगखो मुमिविगलितासियष्टिविष्टम्मधेयप्रतिधारितशरीरभारः 
प्रयक्षीकृत एव मदयन्तिकामात्रविच्छददिं तमहाधैजीवितो महानुभाव इति | 

२. अस्वखशरीरे, फ वाचा। दर्दीतं शरीरेण मकरन्दसमागमेोत्सुक्यं | 

न्तरे गोष्टीमध्य एव, नतु तदृशेनादो । विकलः स्वन्यापाराक्षमः सन्कद्म्बगोलकख 
नीपतरुसुस्थानसयाकृतियुयन्युकुलालकृतमाकारं कथमाश्चितः । रोमान्चकश्चुकं कथं 
जातमित्यर्थः । त्वमेव तन्नामग्रहणमात्राविभूतमन्मथविकारा प्रसिद्धकोमारवाधकी- 
भूत्वा कथमितरोपालम्भे प्रवत॑स इति भावः ॥ १॥ मदयन्तिका ¦ सलजम् । 
सलि, किं मामुपहसघि । ननु भणामि । निवौपयति । सुखयतिः इति पाटः । 

तादश्चस्यात्मनिरपेक्षव्यवसायिनः कृतान्तकवलीक्रियमाणजीवितबलात्कारप्रत्यान- 

यनगुरूपकारिणो जनस्य संकथामात्रख नामग्रहण स्मरणं च । तथा च त्वयापि 
गाढगुरुनसप्रहारवेदनारम्भविहृलितशरीरसंगलितस्वेदसलिलोदरमो मोदमुकुटीक्रि- 
यमाणने्रनीरोत्पलयुगखो भूमिविगरितासियष्टिविषटम्भयैयैग्रतिधारितशरीरभारः 
प्रत्यक्षीकृत एव मदयन्तिकामात्रविच्छदितमदहाघजीवितो महानुभाव इति ॥ 
बुद्धरक्षिता। अस्वस्थशरीरे, किं वाचा । दितं शरीरेण मकरन्दसमागमीत्यु- 
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मदयन्तिका--( सजलनम् । ) सहि, अवेहि अवेहि । उन्मिण्णद्ि 
सहवासिणीए मार्दीए । 

लवङ्गिका-सहि मदअन्तिए, अद्ये वि जाणीदव्वं जाणामो । 
ता पीद् । विरम व्ववदेमादो । एहि । विस्सम्भगन्मकहाप्पबन्धस- 
रपं सुहं चिद । 

बुद्धरक्षिता- संहि, सोहणं ल्वङ्गिभाए भणिदं । 
मदयनिका-- विधे संपदं सहीणं । 
खवङ्गिका-- नई एव्वं॑ता केहि कहं णु दे कड ग- 

च्छदि न्ति । 

९ सखि, अपे्यपहि । उद्धिन्नास्मि सहवासिन्या माल्या । 

२, सखि मदयन्तिके, वयमपि ल्ञातव्यं जानीमः । तत्प्रसीद । विरम 

व्यपदेशात् । एदि । विखम्भगभकथाप्रबन्धसरसं सुखं तिष्ठामः । 

३. सखि, शोभने छव्गिकया भणितम् | 

४. विधयास्मि सांप्रतं सखीनाम्। 

५. येवं तत्कथय कथं नु ते काटो गच्छतीति । 

क्यम् । स्वेदादिभिव्यैभिचारिभिरिति शेषः ॥ मदयन्तिका । सलनम्। कन्यका- 
जनानुचितस्वमनो्रत्तिव्यक्ती भावोऽत्र लनहेतुः। सखि, अपेद्यपेहीति चावदहित्था- 

ख्यन्यभिचारिव्यञ्चकं वचनम् । यथाह --भवरित्था तु ल्नदेहेषोयाकारगोपनम्' 
इति । उद्धित्रारिमि सहवासिन्या मालया । बाल्यात््भेति सहपांुकीडादिभिवि- 

दवासस्थानभूतया माखत्येव स्वयं निरपाधिकजीवितदायिनि महानुभावे कुमारीत्वे- 
ऽपि प्रवृततप्रकृष्टानुरागयादमप्युद्धित्नास्मि तादशोपकारिनायकसमागमं प्रति दरि- 

तस्वप्रसरास्मि । तां दृषट्हमपि तथेव प्रवृत्ता, न त॒ स्वातन्त्येणेति भावः ॥ खव- 
ङ्किका । सखि मदयन्तिके, वयमपि ज्ञातव्यं जानीमः । किमितः परं तदाच्छादने- 
नेति भावः । तत्मसीद प्रसन्नान्तःकरणा भव । न पुनरस्मत्तः राङ्वितव्यमिति 

भावः । विरम व्यपदेशात् । कपटवचनेराकरृतिगोपनं न शक्यमिति भावः। एहि । 
विलम्भगभेकथाप्रबन्धसरसं खखं तिष्ठामः । अष्मा विक्षब्धा भूत्वा निःश 
स्वहृदय निवेदय । तत्सिद्धुपायमुपदेक्ष्याम इति भावः ॥ बुद्धरक्षिता । सचि, 
बोभनं लवङ्गिकया मणितम् । विदितस्वामिप्राये जने न वच्चनं युक्तम् । किंतु 
तन्निवेदनेन तदुपायो ऽन्वेषटव्य इति भावः ॥ मदयन्तिका । बिधेयास्मि सांप्रतं 
सखीनाम् ॥ कविका । थयेवमस्मद्विधेयाति तत्कथय कथं नु ते कालो गच्छ- 

~~~ --~-~----- ~ 
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मदयन्तिका--णिततमेहि पिअपरहि, मम वुद्धरक्िलदापक्खवा- 
दृप्पच्वएण पुटमं एव्व तक्ष नगे अविरटकोउहटुक्रण्ठामणहरं हिअअं 
आप्री । तदो विहिणिओशअचिरणिरत्तदंस्णा भविअ दुव्वारदारणा- 
आपदक्लसंदावडञ््नन्तचित्तविहडन्तजीविदाप्ता दूरविअम्भिआपुव्व- 
सव्वङ्गप्पज्ञरणमभणहुदवहुदामदाहदृसहाआसरदुम्मणाअन्तपरिजणा 
पचचासावियुक्लमेत्तसुख्हमित्तणिष्वाणपडिऊटबुद्धरक्खिदावअणविव- 
डधिआवेअवहजरविसंडुढा इमं जीवलोजपरिवत्तं अणुहोमि । संकप्प- 

चिन्ताए सिविणन्तरेषु अ मणोरहुम्मादमोहिदा पेक्लामि ते नणं। तह 
अ पिअसहि; मुहुत्तं उदृढविद्यअविपटुववे्वित्थारिपेरन्तणालरत्त- 

१. निरामय प्रियसखि, मम बुद्धरक्षितापक्षपातप्रययन प्रथममेव तस्मिज्ञ- 

नेऽविरलकोतूहलोकण्डामनोहर हृदयमासीत् । ततो विधिनियोजितचिरनिश्रत्त- 

दद्यना भूवा दुवौरदा।सुणायासदुःखसतापदह्यमानचित्तविघरमानजीविताशा 
दूरविज॒म्मितापूसवाङ्प्रज्लनमदनहुतवहोदामदाददुःसदहायासदुमनायमा- 
नपरिजनाप्र्याशाविमोक्षमात्रसुलभमृत्युनिवोणप्रतिकूलबुद्धरक्षितावचनविव- 

द्धतावेगन्यतिकरविसस्थुठेमं जीवलोकप्ररिवतैमनुभवामि | संकटपचिन्तायां 

स्वम्नान्तरेषु च मनोरथोन्माद मोहिता पश्यामि तं जनमू्। तथा च प्रियसखि, मु- 

दूरतमुद् टविस्मयविसंस्थुलोद्विस्तारिपान्तनालरक्तनेत्रपुण्डरीकताण्डवोद्धट- 

तीति। तादशकाष्टाप्राप्ताचरागविषयं दयितमलभमाना कथं दिवक्षानतिवाहयसीति 

भावः॥ मदयन्तिका । निशामय शण प्रियसखि, मम बुद्धरक्षितापक्षपातप्र- 
ययेन प्रथममेव तस्मिज्जनेऽविरल्कीतूहरोक्तण्डमनोहरं हृदयमासीत् । नास्थाने 

बुद्धरक्षितापक्षपातं करोतीति त्क्हादेव सेभावितसकल्नायकगणगरीयानिति प्र 
लयो विदवासोऽस्स्येवेति भावः। ततो विपि नियोजितचिरनितरत्तदशंनः भूत्वा दुवौ- 
रदरारणायासदुःखसंतापदह्यमानचित्तविषटमानजीनिताशा दृरविज्ञम्मितापू्वंसव- 
गप्रज्वलनमदनहुतवहोदामदाहदुःसहायासदुमनायमानपरिजना प्रत्याश्चाविमोक्ष- 
मात्रसुलमप्रघ्युनिवाणप्रतिकूव्छुद्धरक्षितावचनविवधितावेगग्यतिकर विसंस्थुल्मं 

जीवलोकपरिवतेमनुभवामि। मकरन्दपरत्याशानिढ़त्तिमात्रेण सुलभो सरत्युरेव निवौणं 
नित्रैतिस्तस्तिकूलं बुद्धरक्षितावचनं सनिहितमकरन्द्प्रािप्रतिपादकं तेन सव- 
्धितो य भानेग उद्रेगस्तेन विहलेत्यथैः । संकल्पचिन्तायां स्वप्रान्तरेषु च मनोर- 
थोन्मादमोहिता परयामि तं जनम् । तथा च प्रियसखि, सुदहूतैमुदृढ विस्मयविसं- 
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णेत्तपुण्डरी अताण्डवेउमटपदूढमेरेजमदधघुम्मन्तप्रीरं णिव्वण्णेदि । 
किं अ कवलिआरविन्दकेप्तरकमाअकण्ठकरहंसधोसधग्धरक्सलिजग- 
म्भीरभारईभरिअकण्णविवरं पिए मदअन्तिए त्ति मं बाहर । अह 
पहावन्तो विअ उत्तरिअञ्चछवछम्बणपराहवेण ससंभमुत्तरङ्गधमधमा- 
अन्तहिअअं पमुत्तासेइ । सहसा विसजिजओप्रिअितक्छणकठोरक- 

मरद्ण्डाअन्तनाहुबन्धणाववारिअपओहरूगमं विहडन्तविह्यटमेहल- 
वरअसंघाणिज्न्तपीवरोरुप्पडिसिद्धविप्पडिवगमणं पडिऊख्वादि- 

णीं वि सव्वाद्रपअत्तणिव्वत्तिदसुहुत्तकोवोवराअदुक्खपरुपीकिद्- 

प्ररूढमेरेयमदधूणैनशीरं निर्वेणेयति । किं च कवचङितारविन्द केसरकषायक- 
ण्टकलदंसघोषपर्घररस्खलितगम्भीरभास्तीभरितकणविवरं प्रिये मदयन्तिके 

दति मां व्याहरति। अथ प्रभवननिवोत्तरीयाचरावकम्बनपरामवेन ससंभ्रमो- 

त्रङ्गधमधमायमानहद यां समुञ्रासयति । सहसा विसजितापसतततक्चषणकटो- 

रकमल्दण्डायमानव्राहूबन्धनापवारितपयोधरोद्रमं विषटमानविहल्मेखला- 
वलयसंधार्यमाणपीवसेरप्रतिषरिद्धविप्रतीपगमनां प्रतिकूक्वादिनीमपि स्वादर- 

स्थूलोद्रे्विस्तारिप्रान्तनाकरक्तनेत्रपुण्डरीकताण्डवोद्धटग्ररूढमेरेयमदयूर्णनकश्चीटं 
यथा स्यात्तथा निर्ैर्णयति साभिलाषं मामेव परयति।संकल्पादुपनतो ऽसाविति शेषः! 
निर्वापयति मां सुखयतीति वा। मैरेयो मयविशेषः।विस्तारिणः प्रान्तस्य नेत्रविभा- 
गस्य दीर्घीभूयमाना मालाकरिण प्रसरणान्नाटत्वनिरूपणं स्वेभावत एवे नेत्रपुण्ड- 

रीकख मधुमदघूणमानत्वमिव यथा स्यादिल्युक्तम्। किं च कवलितारविन्द्केसर- 
कषायकण्ठकलदहंसघोषघधेरस्खटितगम्भीरभारतीभरितकणेविवरं भ्रिये मदय- 
न्तिके इति मां व्याहरति । स्वप्रादाविति यावत् । अथ प्रभवन्निव स्वामीवोत्त- 

रीयाच्वलावरम्बनपराभवेन ससथ्रमोत्तरद्गधमवमायमानहदयां समुश्रासयति । 

मामिति रेषः । संभ्रम आवेगः। आदरातिञ्चयाचेतस्यविगः संञ्नमो मतः” इति 

लक्षणात्। धमधमायमानसुत्कम्पमानं कुमारीभावलमसालीनत्वेन स्ववचनमनङ्गी- 

कृत्यान्यतो ्रजन्तीं मासुत्तरीयाश्नटे गृहीत्वा कि वान्यत्र जसीति रिक्षक इव 

ज्रासयतीलयर्थः । सहसा विस्जितापदतततक्षणकडोरकम खद्ण्डायमानबाहुबन्ध- 

नापवारितपयोधसोद्रमम् ।जालिङ्गनानन्तरं तत्रथमालिङ्गनजनितत्रासवेलक्ष्यसषङ्का- 

विश्नमाभिरमनायिकाङ्गददनकुतूहटेन सहसा विसजितमनन्तरं चापष्तं यदुद्धिन्न- 

सेमाश्रतया कोमर्कमलनालसदशाभ्यां बाहुभ्यां बन्धनमालिन्गनं तेनापवारित 

पयोधरोद्रमो यथा स्याद वमित्य्ः।विघटमानविहवलमेखसावल्यसेधायेमाणपीवरो- 
मा० १७ 
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हिअ्भं॒सिणिद्धपुणरु्तपर्हत्थलोभणविहाविदाततिपतचित्ततारं उव- 
हसिअ दुउणबाहुदण्डवेदणणिचेणिअमिभं पिअसहि, प्पढस- 
हूकोरकररुहप्पहारविअडपत्तावटी पत्ताहणुत्ताणवच्छत्थरुणिह्कुरणि 

वे्णणीसञं कदुअ सविअविहुभमत्थआवविद्धकबरीणिहिद्करपरि 
गहपुज्ञीकिदुण्णमिअणिच्छलयुहावअवसच्छन्द्विरपतिद्विभड्वज- 

णकमलो वामगण्डमूरचिरविणिहिदप्पप्फुरन्तपुज्चिआहरसमुग्गममण- 

प्रयत्ननिर्वर्वितमूदहूतकोपोपरागदुःखपरूषीकृतद्टदयां जिग्धपुनरक्तपर्यस्तलो.- 
चनविभाविताशेषचित्तसारासुपदस्य द्विगुणवबाहुदण्डावेष्टननिश्वे्टनियमितां 
प्रियसखि, प्ररूढशादूलकटोरकरणदप्रदारविकरपत्रावटीप्रसाधनोत्तानवक्षः- 
खलनिषुरनिवेशननिःसहां इत्वा सविगविधूतमस्तक्रापविद्धकवरीनिदितक- 
रपरिग्रह पुञ्ञीकृतोन्नमितनिश्वलखावयवस्वच्छन्द विटसितविदग्धवदनकमलो 
वामगण्डमूढचिरविनिहितप्रस्छुरपपुक्जिताधरसमृद्रममनोदरसद्जसारस्वतमनो- 

रुप्रतिषिध्यमानविप्रतीपगमनाम्। गाढालिद्गनसौद्यातिरयतत्षणग्रबद्रान्नितम्बा- 

द्विघटमानं विष्धिष्यद्विहृल विस्त च यन्मेखलावलयं तेन संधायमाणाभ्यां पीवरोर्- 
भ्यामेव प्रतिषिध्यमानप्रतिकूलगमनाभित्यथः। तथा प्रतिकरूलवादिनीमपि सवादरप्र- 
यलननिवरतितमुदहूर्तकोपोपरागदुःखपरषीङृतहदयाम् । मामियथंः। तथा ल्लिग्धपु- 

नरक्तपर्यस्तलोचनविभाविताशेषचित्तसारांप्रमाद्रैविरोचनेनेव मिथ्यैव कुपितेयं न 

तु वस्तुतोऽस्याः कोपः। प्रत्युत सर्वमेतन्मचेष्टितमनुमतमेवेति निर्णीताकूतसवेस्वा- 
्थारुपहसय। घ्दीयं कोपमहं जानाम्येव, त्वयि प्रतिकूलगमनायामपि मेखलेव मत्स- 
खी त्वामन्यत्र गन्तुं न प्रयच्छतीत्यादिन्मवचनेः परिदासेत्यथैः।द्वियुणबाहुदण्डा- 
वेषटननिश्वे्टनियमितां प्रियसखि, प्ररूढशादूलकटोरकररुदग्रहारविकटपत्रावलीभ्र- 
साधनसुत्तानं च यद्वक्षःस्थलं तत्र यज्निष्टुरनिवेरनं तेन निःसहां कृत्वः सवेगविधू- 
तमस्तकापविद्धकबरीनिदितकरपरिग्रहपुञीकृतो ननमितनिश्वलमुखावयवस्वच्छन्द्- 
विलसितविदग्धवदनकमलः । रादूटनखग्रहारा एव विकटपृत्रावली सैव प्रसाधनं 
यस्येति पूर्वोपकारस्मरणम् । सवेमं साटोपं यद्विधूननं तेनापविद्धबन्धा विखस्त- 
न्धना या कबरी तस्यां निहितेन करेण यः परिग्रहस्तेन पुजीकृतैः। कयैरिति 

यावत् । उन्नभिता निश्चलाः स्पष्टं विभान्यमाना ये मन्मुखायवयवास्तेषु स्वच्छन्द्- 
विलसितं स्वेच्छया विलस छवेद्विदग्धं वदनकमलं यस्य स इत्यर्थः । वामगण्डमूल- 
चिरविनिदितप्रस्फुरप्पुजिताधरसमुद्रममनोहदरसदजसारस्वतमनोहरोत्कषितशरी- 
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हरसहजसारस्सदमणहरुकस्सिदपसरीरसोहं उष्ठपिदपद्धपाणन्दविस- 
मसंमममणहरपंवरुणमन्धरभमन्तचेभणं किं वि किं वि दुविणभप्ता- 
हत्ताणुूवववप्ाज मं अब्भद्धेह । एव्वं णाम पिअसहि, समक्ं 
सव्व॑ अणुभविभ तदो ्षत्ति पडिनुद्धा दुण्णारण्णसंणि्म पुणो 
वि मन्दभाईणी विभावेमि जीवरोअं त्ति । 

लबद्गिका- सहि मदअन्तिए फुडं आचक्चेहि । अवि तरस 
अवसरे सिणेहविन्ममुजिअहापविंभसन्तवुद्धरक्खिदारोअणणिरूविदं 
आप्तणमञरअं परिअणादो गोवणिजं होड वा किं ण वैत्ति। 

मदयन्तिका-अई असंबद्धपरिहासीरे, अवेहि । 

हरोकर्षितशरीर्योभामुषह्टसितसाध्वसानन्द विषमसंश्रममनोहरसंवलनमन्थर- 

भ्रमचचेतनां किमपि किमपि दुर्विनयसाईसानुरूपव्यवसायो माममभ्यथैयते | एवं 
नाम प्रियसखि, समक्षं सवेमनुभूय ततो अ्षरिति प्रतिबुद्धा दयून्यारण्यसंनिभं 

पुनरपि मन्दभागिनी विभावयामि जीवलोकमिति | 

१, सखि मदयन्तिके, स्फुटमाख्याहि । अपि तस्मिन्नवसरे जेदविभ्रमो- 
जितदासविकसद्ुदधरक्षितालोचननिरूपितमासनमयूरकं परिजनाद्रोपनीयं भ- 
वति वाकिन वेति। 

२, अपि असंबद्धपरिदासशीले, अपेहि । 

रशोभायुछसितसाध्वसानन्दविषमसंभ्रममनोहरसंवटनमन्थरभ्रमचेतनां किमपि 
किमपि दुर्विंनयसाहसायुरूपव्यवसायो मामभ्यर्थयते । एवं नाम प्रियसखि, समक्षं 
प्रक्ष स्वैमनुभूय ततो क्षटिति प्रतिबुद्धा शुल्यारण्यसंनिमं पुनरपि मन्दभाग्या 

विभावयामि जीवलोकमिति ॥ खवङ्किका। सखि मदयन्तिके, स्फुटमाख्याहि । 
अपि तस्मिन्नवसरे जेदविभ्रमोजितदहासविकसद्भुद्धरक्षितालोचननिरूपि तमासन- 
मयूरकं परिजनाद्रोपनीयं मवति वा किं न वैति। आसना निमितं वस्तु तूलपूरित- 
मिति तन्मयुराकारमासनं मयूरकम् । त्वदीयमासनं मयूरकं स्वप्रसमागमनिमित्तचर- 
मधातुक्षरणद्रीकतं सद्विदग्धबुद्धरक्षितया सन्नहं सपरिहासं च स्वापरिकोऽपितेत्रि- 

यक्षभोगः पारमार्थिक एव ते जात इति द्टयैव सुच्यमानं परिजनात्परिदासशङ्या 
गोपनीयं च भवति वान वेदर्थः। मालद्यपेक्षया मदयन्तिकाया निङृष्टत्वयोतनाय 
चेदटीजनोचितजगुप्सितन्मवचनप्रदृत्तिरिति प्राह्यम्।॥ मदयन्तिका । अयि असं- 
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च बुद्धरक्षिता--हि मदअन्तिए, माल्दीपिअपही एव्व इअं 
रेसाईं जाणा३ । | 
मदयन्िका- मौ क्खु एव्वं मादिं उवहस । 
बुदरक्षिता--तहि मदअन्तिए, पुच््छिस्पं दाणि कंवि। जह 

ण मे विस्ाप्तभङ्धं करेपि । 
मदयन्तिका--किः पुणोवि पणअभङ्गण किंअवराहो अअं 

जणो जेण एव्वं मन्तेसि । पिअप्तहि, तुवं च्वङ्गिआ अ संपदं मे 
हिअअ । 

बद्धरकिता- जै दे कहं वि मअरन्दो पुणो वि द्॑तणपहं 
ओदरई् तदो किं तुए कादबवं । 

मदयन्तिका--रकेक्षावअवनिसगगरगणिचचले चिरं छोजणे 
णिव्वावदहृस्स । 

१, सखि मदयन्तिके, मातीप्रियसस्येवेयमीदशानि जानाति । 
२. मा लस्वेवं माकतीमुपहस । | 
३. सखि मदयन्तिके, प्रच्छामीदानीं किमपि । यदिनमे विश्वासभज्ग 

करोषि | 
४, किं पुनरपि प्रणयभङ्गन कृतापराधोऽयं जनो येनैवं मन्त्रयसे । प्रि- 

यसखि, त्वं ठवद्धिका च सांप्रतं मे हृदयम् | 

५, यदि ते कथमपि मकरन्दः पुनरपि दशेनपथमवतरति तदा कि 
त्वया कर्तव्यम् । 

६, एकेकावयवनिसर्गलम्ननिश्चठे चिरं लोचने निव।पयिष्ये | 
~ ~ ० ० 

वद्रपरिदासशीले, अपेदि ॥ बुद्धरक्षिता । सखि मदयन्तिके, माललयाः श्रियस- 

द्येवेयमीद शानि जानाति । ईटशानि मन्नयितुं न खट मादशी तलरत्सखीति भावः । 
माललयामेवं दष्टवतीति कृत्वा तत्पसीत्वेनैवमेषा वदतीति मदयन्तिकायां लेदाति- 
दायो बुद्धरक्षिताया दरितः॥ मद् यन्तिका । मा खल्वेवं मालतीसुपहस ॥ बुद्धर- 
कचिता । सलि मदयन्तिके, पृच्छामीदानीं किमपि । यदिमे विश्वासभङ्गं न करोषि ॥ 
मदयन्तिका । किं पुनरपि प्रणयभङ्गेन कृतापराधो ऽयं जनो येनैवं मन्रयसे । 
प्रियसखि, त्वं लवङ्गिका च सांप्रतं मे हृदयम् ॥ बुद्धरक्षिता । यदि ते 
कथमपि मकरन्दः पुनरपि दशेनपथमवतरति तदा किं त्वया कतंन्यम् ॥ मदय- 
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बुद्धरक्षिता--भह सो मम्महबलक्ारिभ नई कंदप्पन- 
णणि तुमं सकणि विअ पुरुपोत्तमो पञगादपाहमेण सहषम्म- 
रिणिं करेह् तदो कीरिपी पडिवत्ती । 

मदयन्तिका--निःशस्य । ) किं एत्तिअं आप्तािदघि । 
बुद्धरक्षिता- प्रहिः कहेहि । 
खवङ्गिका- रपि, कहिदं एव्व हिअभवेअपूअएहिं दीह- 

णीपासेहिं । 
मदयन्तिका-संहि, का हं इमस्स देण एव्व अत्ताणं पणीक- 

दुअ मिच्चकवट्णादो कद्विअस् तस्स एव्व परणअस्स किचकि- 
करस्स अप्पणो सरीरस्स । 

लवङ्गिका-परिपं खु महाणुभावदाए् । 

१, अथ स मन्मथव्रलात्कारितो यदि कंदपजननीं त्वां रुकिमिणीमिव पुर- 

घोत्तमः स्वयंग्राहसाहसेन सहधर्मचारिणी करोति तदा कीदश्ची प्रतिपत्तिः । 

२. कस्मादेतावदाश्वासितास्मि | 
२३. सखि, कथय | 

४. सखि, कथितमेव हृदयावेगसूचकेदीर्धनिः श्वासैः । 
५. सखि, काहमेतस्य तेनैवात्मानं पणीकृत्य सत्युकवलादाङ्षटस्य तस्यैव 

परकीयस्य कृयकिकरस्यात्मनः शारीरस्य | 

६* सटां खट महानुभावतायाः | 

न्तिका । एकेकावयवनिस्गलम्ननिशे चिरं लोचने निर्वापयिष्ये ॥ बुद्धरक्षिता । 
अथ स मन्मथबलत्कारितो यदि कद््षजननीं लां रक्षिमिणीमिव पुरुषोत्तमः स्वयंग्रा- 
दसाहसेन सहधम॑चारिणीं करोति तदा कीदरी प्रतिपत्तिः कि प्रतिपत्तव्यम् । मन्म- 

थबलात्कारः संजातो य्मिस्तादशः। कंदपेजननीं भ्र्ुप्नमातरं मन्मथविकारहेतु 
च । पुरुषोत्तमो हरिः पुरुषश्रष्टध ॥ मदयन्तिका । कस्मदेतावदाश्वातितास्मि । 
मनोरथमात्रमिदं न संभाव्यत इति भावः ॥ बुद्धरक्षिता । सखि,कथय । व्य- 
तीकृत्येति शेषः ॥ छवदङ्गिका । सखि, कथितमेव हृदयावेगसू-ककेदींधेनिःशवसिः । 
इष्टमेवेतदयदि सिच्येदिति कथितमेवेव्यर्थः । तस्मान्मकरन्दानयनोपायश्चिन्यता- 
मिति भावः ॥ मदयन्तिका । सलि, काहमेतस तेनैवात्मानं पणीकृय घ्रत्यु- 
कवङादाक्रष्टसय तस्येव परकीयख कदयकिंकरसयात्मनः शरीर ॥ छवङ्किका । 



१९८ माठतीमाधवे 

बुद्धरधिता-इमरेसि एदं वअणं | 
मदयन्तिका--कहं ददिअआमविच्छेदपडहो ताडिजदि । ता 

जाव णन्दणं णिल्मच्छिअ सषपाद्पषडणं वा अन्भत्थिभ माख्दीए उ- 
वरि अणुडरहस्सं । (इ्युत्यठुमिच्छति । ) 

( मकरन्दो मुखमुद्धाय्य तां हस्ते गृहणाति । ) 

मदयन्तिका- पहि मालदि, पडिनुद्धासि । (विरोक्य सदय 
` ससाध्वसं च 1) अह्महे, अण्णं एदं एव्वं वट्ड् । 

मकरन्दः- 

रम्भो संहर भयं क्षमते विकार- 
मत्कम्पिनः स्तनतटसय न मध्यमागः | 

इत्थं त्वयेव कथितप्रणयप्रसादः 
संकस्पनिव्रेतिषु संस्तुत एष दातः ॥ २॥ 

१, स्मरिष्यस्येतद् चनम् । 
२. कथं द्वितीययामविच्छेदपटदस्ताञ्यते। तयावन्नन्दनं निर्भ॑त्सं सपाद 

पतनं वाभ्यथ्यं मालत्या उपयैनुकूल्यिष्यामि | 
३. सखि मारूति, प्रति्ुद्धासि । अशो, इदमन्यदेव वतेते। 

सदशं ख़ महाचुभावतायाः। तदुक्तमिति रेषः॥ बुद्धरक्षिता, स्मरिष्यस्येत- 
रचनम् ॥ मदयन्तिका । कथं द्वितीययामविच्छेदपटहस्ताञ्यते । तयावन्न्दनं 
निरमत्खं सपादपतनं वाभ्य््यं मालया उपयैनुकूलयिष्यामि ॥ मदयन्तिका । स- 
खि मालति, प्रतिबुद्धासि । प्रियतमदशेनं दषहेतुः, कुककन्यकाजनादुचितग्यापार- 
सक्तिश्च साध्वसहेतुः। अदो इदयाश्र्यम्। इदमन्यदेव वतैते । प्र्तुतमारतीनन्दन- 

संघटनादन्यदेव मकरन्दमदयन्तिकासंघटनसंधानं वतैत इत्यर्थः । अथ मकरन्दो 
लनावैलक्ष्यराङ्कानिरासेनोन्मुखीकरु प्रियतमां चादूक्तया प्रसादयति- रम्भोर्धि- 
ति। हे रम्भोरु कदटीसम्भवतीवरोर, अकाण्डे भयं कोऽसावपरिचित इति मत्वा- 
ध्वसं यज । उत्कम्पिनः साध्वसजनितोत्कम्पतरलस्य स्तनयुगल्ख विकारं 
विक्षोभमतिकनीयान्मध्यभागो न सहते । यतोऽपरिचिताद्धि भीतिभवति । एष 

इति स्वात्मानं निर्दिश्चति । अयं जनस्तु नासंस्तुतः किंत्ित्थं पूर्वै तवदुक्तेन 

प्रकारेण त्वयैव कथितप्रणय एव प्रसादो यस स तादृशः सकलत्पसमागमेषु परि- 
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बुद्धरक्षिता- (मदयन्तिकायुखमुन्नमप्य संस्कृतमाश्रित्य । ) 

प्रेयान्मनोरथसहस्रघृतः सर एष 
युप्प्रमत्तननमेतदमात्यवेदम । 

्रोढं तमः कुर इतनज्ञतयेव मद्र- 
सुल्धिप्तमूकमणिनूपुरमेहि यामः ॥ ३ ॥ 

मदयन्तिका-पहि बुद्धरक्सिदे, कहि पुणो दाणि अदयं 
गन्द्ण्वं | 

बुद्धरक्षिता--जहि एव्व माल्दी ग । 
मदयन्तिका--किं णिन्वुत्तसाहसा माख्दी । 
बुद्धरक्षिता--अह ई । अण्णं अ तुमं भणासि। (का हं इमस्स" 

इत्यादि पठति । ) 

१. सखि बुद्धरक्षिते, क पुनरिदानीमस्माभिगेन्तव्यम् | 

२. यत्रैव माल्ती गता । 

३. किं नि््त्तसाहसा मार्ती । 

४, अथ किम् | अन्यच्च त्वं भणसि । 

चितो दास एव । त्र कथं ते साध्वसवेलक्ष्यमिदयर्थः ॥ २ ॥ अथ बुद्धरक्षिता 
कुमारीजनयुलभलजावस्ञादितिकतेन्यतामृढां मदयन्तिकां प्रतिबोधयन्त तस्या 
मुखमुत्नमस्यायमेव रपां रिथिीक्रत्य मकरन्दवरणसमय इत्यत्न हैतूनुषन्यश्ति- 

प्रेयानिति। यः पूर्वै त्वयैव मनोरथसहवैग्रैतः स एष प्रेयान्निरतिशयप्रमास्पदं जनः 
संनिहितो वतते । एतच्ामात्यग्हं सुप्तानवदहितरक्षिजनम् । तेनात्र कथिःपर्येदिति 
शङ्कापि नास्ति । ग्रीं तमः। तेन नगरपारकेभ्योऽपि श्च निरस्ता । तस्माच्छ 
तक्ञतयेव द्रं मकरन्दपाणिग्रदणमङ्गलं कुरु । अनन्तरमूध्वैसुल्किप्तमणिनूपुरं यथा 
स्यदेवे यामः । एदि । नूपुरध्वनिरन्यर्येथा न श्रूयते,तथोध्वैमुस्कषप्य केधिदप्यल- 
क्षिता यत्र मालत्तीमाधवो तत्रैव यामस्तवरितं मा लनखेत्यर्थः ॥ ३ ॥ मद्य- 
न्तिका। सखि बुद्धरक्षिते, क पुनरिदानीमस्माभिर्गन्तव्यम् ॥ बुद्धरक्षिता । 
यत्रैव मालती गता ॥ मदयन्तिका। कि निरवृत्तसादसा मालती । सादसं स्व- 
यमेवात्मप्रदानम् ॥ बुद्धरक्षिता। जथ किम् । निर्त्तसाहयैवेयरथः । अन्यच्च 
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(मद्यन्तिकाशरूणि पातयति । ) 

बुद्धरक्षिता- महाभाअ, दिण्णो खु सअं अप्पा पिअप्तहीषए। 
मकरन्दः- 

अद्योजितं विजितमेव मया किमन्य- 

दद्योत्वः फल्वतो मम यौवनस्य । 
यन्मे प्रसादसमुखेन समु्यतेयं 

देवेन बान्धवघरुरा मकरध्वजेन ॥ ४॥ 

तदनेन पक्षद्वारेण साधयामः। 

(निश्तं परिक्रामन्ति )।) 

मकरन्दः-अहो निशीथनिःसंचाररमणीयता राजमार्स्य । 
संप्रति हि । 

प्रास्तादानामुषरि वलमीतुङ्गवातायनेषु 
प्राप्तामोदः परिणतघुरागन्धरस्कारगभेः | 

१, महाभाग, दत्तः खं स्वयमात्मा प्रियसख्या । 

त्वं भणसि । काहमेतस्य' इदयादि पठति । लया यदुक्तं तदनुरूपं विपेहीत्यर्थः।॥ मद- 

यन्तिका गुरुजनविधीयमानसंप्रदान इव स्वयमश्रूणि पातयति ॥ बुद्धरक्षिता 
आनन्दाश्रुविमोचनेनेव तस्याः स्वालप्रदानमधिगम्याह- महाभाग, दत्तः खट 
स्वयमात्मा प्रियस्य । आनन्दा्रुपूैकमिति भावः ॥ मकरन्द्ः-- अद्येति । 
अद भ्रियतमालभान्मयोर्जितं बरु यथा स्यादेवं विजितमेव सर्वोत्तरं संपादित- 
मेव । किमन्यदितःपरमाश्वाखयमवदिषटम् । न रकिचिदिदय्थैः । तथा फएल्वतो द- 
यिताप्राप्येव सफलस्य मे नवयोवनस्यायोत्सवो मङ्गलदिनम् । यन्मे प्रसादसुमुखेन 
मकरध्वजेन माधवाभिल्पितं सपाय मदभिलषितमपि संपादयता बान्धवधुरा 
बन्धुकरयसुयतोचितपद्ं प्रापिता ॥ ४ ॥ पक्षद्वारेण पशचद्रारेण साधयामो ग- 
च्छामः॥ समीहितं निद्ीथे निःसंचारेण राजमागेस्य रमणीयतास्मत्प्रयाणानुयुरण्य 

वतते ॥ प्रासादानामिति । सोधानासुपरिभागेषु वलभीजालगवाक्षमार्गेषु 
विदय प्राप्तामोदः । ान्त्यादृत्तः" इति पाठे गवाक्षमार्गेण हम्येतलेषु परिभ्रम्य 
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माल्यामोदी मुहुरुपचितस्फीतकर्पूरवापो 
वातो यूनाममिमतवधूमनिधानं व्यनक्ति ॥ ५ ॥ 

८ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 

इति महाकविश्रीभवभूतिविरचिते मारतीमाधवे सप्तमोऽङ्कः 

पुनरष्त्तः । अत एव परिणतमथगन्धजनितवासनादुविद्धः । माल्यामोदी पुनः 
पुनरयुषक्तस्फुरद्नसारगन्धी वातो यूनामभिरुषितं युवतीसंनि धानं व्यनक्तीति 
मयपानमाल्यादिभिः सुरतादिभोगो व्यज्यते ॥ ५॥ 

मद्रयाट्यामन्थमथिताद्धवभूतिवचोम्बुधेः । 
रसास्रतममिव्यत्तं स्वादयन्तु वुधाधिरम् ॥ 

इति श्रीमद्धारदाजकुखतिलकपवेतनाथयायजुकनन्दनत्रिपुरा- 
रिसूरिविरचितायां मालतीमाधवभावप्रदीपिक्षायां सप्तमाङ्कवि- 
वरणम् । 



अष्टमोऽङ्कः । 
(ततः प्रविशत्यवलोकिता । ) 

अवलोकिता--बन्दिदा मए ॒णन्दणावप्रथपडिणिउत्ता भ- 
अवदी । तां जाव माठदीमाहवपआपं गच्छद्ि । (धरक्म्य । ) एदे 
दे परिणिरन्तिदगिह्यदिअहावपाणमजाणा दीहिआतीरसिरातर अ- 
ठेकरेदि । ता उपप्तप्पामि । (इति निष्कान्ता । ) 

प्रवेशकः । 
(ततः प्रविशतो मालतीमाधवौ । उपविष्टावलोकिता च । ) 

माधवः- (सानन्दम् । ) वेते हि मन्मथप्रोदसुह्दो निशीथस 
योवनश्रीः । तथा हि । 

दुख्यति परिशुष्यत्मोढताटीविषाण्डु- 
स्तिमिरनिकरमुचनेन्दवः प्रक्रका्षः। 

वियति पवनवेगादुन्मुखः केतकीनां 
प्रचलित इव पान्द्रः स्फारस्फार परागः ॥ १ ॥ 

१. वन्दिता मया नन्दनावसथप्रतिनिष्रत्ता भगवती । तदयावन्मारती- 

माधवसकाडं गच्छामि | एतौ तो परिनिवैर्तितग्रीष्मदिवस्ावसानमजनो 

दीधिकातीररिखातल्मटेकुरुतः । तदुपरसर्पामि । 

। विवुधरललावटी । 
अथ मारतीमाधवयोः कामन्दक्यावसथस्थितयोः कृत्यवेशसंपादनानुगुणन्यापारार्थ- 
मवलोकिताप्रवेशः। अवलोकिता । वन्दिता मया नन्द्नावसथप्रतिनिन्त्ता भगव- 
ती। तयावन्मालतीमाधवयोः सकाशं गच्छमि। परिक्रम्य । पर्यतीति रोषः।एतौ तौ 
परिनिवेतितग्रीष्मदिवसावसानमननो दीधिकातीरशिटातलमटंकुरुतः। तदुपसपौ- 
मि। माधवः निरीथद्य वक्ष्यमाणचन्द्रोद्यत्वेन मन्मथग्रौढसहृदः। मन्मथषुहता 
च मन्मथसाध्यानुकूलकरणात्। तन्न समये । सानन्दसाध्वसाः सुरतन्यवसायिन्यो 
भवन्ति" इति वात्यायनः। तथा दीति कृतवा तस्या एव निशीथयौवनश्निय उत्क- 

पेनिमित्तं व्यनक्ति-दङयतीति । उदरच्छ्नैन्दवः प्रकाशसद्च्छुष्यत्तारी- 

१, अष्टम-नवम-द्शमाङ्कनां त्रिपुरारिकृता व्याल्या नोपलभ्धेत्यतःपरं नान्य- 
देवविरचिता दीका मुद्रिता, 
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( स्वगतम् ।) तत्कथं वामशीलां माङतीयुपावतंये । भवत्वेवं तावत् । 

(अकाशम्) प्रिये मारुति; प्रत्यग्रपस्ायतनस्रानविरेषशीतलां भवती निदा- 

वरसंतापश्ान्तये किंचिद्िज्ञापयामि। तत्किमिल्यन्यथैव मां संमावयपि । 

निश्वयोतन्ते सुतनु कबरीबिन्दवो यावदेते 

यावन्मध्यः स्तनसुकुल्योराद्रमावं जहाति । 
यावत्सान्द्रपरतनुपुरकोद्धेदवतयज्गयष्टि- 

स्तावद्वादं वितर सकृदप्यङ्कपारीं प्रप्रीद ॥ २॥ 

वत्रपाण्डुवणैरितिमिरस्तोमं भिनत्ति । म्देगोद्धेदकेतकीपराग इव स्फारस्फारमु- 

न्ुखीभूय प्रचलित इव प्रकाशोपमा।। १ ॥ कुल्कमारीत्वेन तथा प्रल्वसितचा- 

रित्रत्वेन च तदभिप्रायायुकूरं गम्यमित्याचरन्तीं वामशीठामिव वामश्ीलायुपाव- 

सये स्वाभिमतपिद्धिगुणचित्तां करोमि । भवतिद्युपायस्मरणे । एवं तावत्कामसू- 

जोक्तेन कन्याविल्षम्भणोपायेनोपावर्तनाथं यतिष्य इत्यभिप्रायेण मरति व्यवस्थाप्य 
प्रकारमाद-प्रिय इति। अत्र निदाधसंताप्ञान्तय इ्युक्त्या संतापभ्रतीकारधिया 
न रागितयेव त्वदङ्गसङ्गमा्थैना्ं विज्ञापयामीति प्रम विनयगप्रदशंनम् । निश्यो- 

तन्त इति । सुतन्विति संबोधनेनालिङ्गनात्यन्तोपयुक्तख नायिकाररीरस्यातिरम- 

जीयकप्रद्दनं किमितीदद्यां दशायां दर्शनाद मां न संभावयसि । मया त्वं य- 

रिमिन्वरसरे स्मशानभुवि संभावितासि तत्सदश एवायं समय इत्याशयः । निश्यो- 

तन्त इदयात्मनेषदं चिन्लम् । अद्य ल्ञानविसुक्तबन्धकवरीसङ्गिनो जलबिन्दवो 

यावदेव पतन्ति, यावद्रा स्तनद्रन्द्रान्तभीगः लानजलद्रौ वतेते, यावच्च लानशै- 

लयात्छान््पुलकत्वं गता तावदेवाशचषं देहि, असन्ना भव्। एतेन मासत्येवं जानातु 

यत्किल मदङ्गवतसिमजनजनितशैत्यमेवास्य स्प्चसंतापरान्तये सत्यभी्टम्› न पुनः 

कामन्दकील्वङ्गिकायभिम्रायानपेक्षमेव परिणयविधानमनादृत्य शिचिचिकीषुरिति 

विभ्य मारती मह्य कापालिकवधोपकारवुद्धया वितरत्विति माधवस्याशयः। वस्तु 
तस्तु जलमननजन्यां तात्कालिकी कान्ति शोभामिति ख तत्र कान्तिगताटेका- 

रत्वेन भरतसुनिसंमतामवरोक्यातिरागादेवाैषभ्राथनायां भत्ति “ूपयोवनला- 

वण्यादुपभोगोपवंहितैः। अलंकरणमङ्गानां शोभति परिकीतिता ॥ कान्तिरितयु- 

च्यते सापि शोभवापूरणमन्मथा ॥” तथा । “उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते मरमुरगपतो पाणि- 

नेकेन धृत्वा कला चान्येन वासो विडलितकबरीभारमसे वहन्त्याः । भूयस्तत्काल- 

कान्तिद्धियुणितसुरत्ीतिनां शौरिणा वः श्यामारिङ्गय नित्यं वपुरतिविचलद्ाहु 
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अयि माटति निरनुक्रोश, 

जीवयन्निव समूढप्ताध्वस्त- 
स्वेद बिन्दुरधिकण्डमप्येताम् । 

बाहुरैन्दवमयूखचुम्बित- 
स्यन्दिचन्द्रमणिहारविभरमः ॥ ६ ॥ 

अथवा दूरे तावदेतत् । कथमाडापप्नविभागस्याप्यमाजनमयं जनो 
मवत्याः। 

दग्धं चिराय मल्यानिलचन्द्रपदे- 
निवीपितं तु परिरय वपुने नाम । 

जआमत्तकोकिंटसुतव्यथिता तु हया- 
म श्रुतिः पिबतु किंनरकण्ठि वाचम् ॥ ४ ॥ 

--~------* 

लक्ष्याः पुनातु ॥इति ॥२॥ अथ कामसूत्रविन्माधवस्तद्रचलपि अनुत्तरां चोप- 
ल्यात्") इत्यादिकां द्वितीयभूमिकामधिरोपयत्राह-अयीति। निरनुक्रोश इति 

रोषोद्धावनेन मालल्या विभीषिका दरिता । यथाह वास्स्यायनः-“एवं चित्तानुगो 
बालायुपायेन प्रसादयेत् । तथा चेत्सानुरागा च विखम्धा चापि जायते ॥ नाध्यन्त- 

मानुल्येम्येन न चातिग्रातिकूल्यतः । सिद्धि गच्छति कन्यासु तस्मान्मध्येन साध- 
येत् 1 आत्मनः प्रीतिजननं योषितां मानवर्धनम् । कन्याविक्लम्भणं वेत्ति यश्च 

तासां प्रियो भवेत् ॥ अतिलजान्वितेव्येवं यस्तु कन्यामुपेक्षते। सोऽनभिप्रायवेरीति 
पृ्ुदत्परिभूयते ॥इत्यादि । जीवयन्निति। मां गतजीवितप्रायं जीवयचतिव भृत. 
साध्वसस्वेदरूपसाचिकभावो बाहुरधिकण्ठं कण्ठे मदीये स्वयमेवाप्यैताम् । यथा 
मरार्थित एव भवदुपरि भरकोष्टठो मया कापालिकापस्रणायाजितस्तथेदयाशयः। हेन्दव- 
मयूखचुम्बनेन यः अ्रवणशीलश्वन्द्रकान्तमणिदारस्तद्विलासस्तत्सदशः! सोऽपि सं- 
तापशान्त्यै कण्ठे समप्यैते । अन्न चाङ्कपालीं देहि तथाधिकण्ठं बाहुरप्य॑तामिति च 
भआर्थनाद्रयेन कन्यानुद्रगकरमुपक्रमं कामसूत्रोकतं स्मारयति । पूवैकायेन चोपक्रमो 
विषह्यत्वात्" ॥३॥ अथवा कण्ठवाहवपंणायुरूपं दूरे तावदत्यन्तदुकभत्वात् । मन्द. 
पुण्यःकर्थ केन हेतुनालापसं विभागस्यानुरागन्यञ्ञकवाक्याश्रतसाप्वभाजनमस्थान- 
म्दृग्धमिति। मम वयुस्तावचिरं मलयानिलादिभिः स्मरोदीपनविभवेस्तत्प्राघ्- 
धमेव यतमानख द्ग्धमिव । दग्धं यदस्ति तत्परिरभ्य न निवोपितं न निर््ति नी- 
तमेव । तदेव तावन्महदनोचित्यं तदयुचितं मया न गृहीतम् । तर्हिं शरुतिर्मदीया 
मदान्धकोकिल्कुट्रूकारेणात्यन्तमदनोष्ीपनेन व्यथिता संजातदुःखा । हे किंनर- 
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अवलोकिता--अई अणिव्वहणपीटे, जं दाणि मृहत्तमेत्तन्दरि- 
अमाहवा दुम्मणाअन्ती मह परदो भणासि । चिराअदि अजउत्तो | 
अवि णाम किंअचिरेण पेक्खिस्सं, नेण पुणो विवड्िजपतेप्तसच्छपता 
वियुमरिअणिमेसविगयं जडोअन्ती एव्वं भणिस्पं । दुउणिभवे- 
दरणपरिरेन्मणण सभावहृस्पं त्ति । प्त एव्व अअं परिणामो । 

(मालती सासूयमिव तां प्रयति ¦ ) 

माधवः (भपवाय । ) अहो भगवत्याः प्रथमान्तेवासिन्याः सर्व- 
तोमुखं वेदग्ध्यमक्षथ्यसुभाषितरनरसंचारसंस्करणम् । (काशम् । ) 
प्रिये, सत्यमवोकिता वदति । 

१, अपि अनिवेहणश्चीले, यदिदानीं सुहूतंमात्रान्तरितमाधवा दुर्मनाय- 
मानां मम पुरतो भणसि । चिरायत आयेपुत्रः| अपि नाम कियचचिरेण परक्षि- 

ष्ये, येन पुनर्विवर्धिताशेषरसाध्वसा विस्मृतनिमेषविध्मवलोकयन्त्येवं भणि- 
ष्यामि । दिगुणितविष्टनपरिरम्भेण संभावयिष्य इति । स एवायं परिणामः | 

कण्ठ, ते वाचं हृयां हृदयदहारिणीं पिबतु । तुशब्दावच्न करमेण पुनरथ । नामशब्द 

इवार्थः । किंनरमधुरकण्ठत्वेन कोकिकष्वनिस्त्वद्रचनादहय इति चाटकारितम् 

॥४॥ अवलोकिता। अयि अनिवैहणशीटे, यदिदानीं सुहूतेमात्रान्तरितमाधवा। 

मद्रतैमात्रान्तरितश्वासौ माधवश्ेति विग्रहः।दुमनायमाना मम पुरतो भणसि। चिरा- 
यत आयैपुत्रः । अपि नाम करियता चिरेण प्रेक्षिष्ये । येन पुनर्विंवधितारेषसाध्वसा 
विस्मरृतनिमेषविप्रं यथा स्यदेवं नयननिमीलनमेव विघ्नरमवलोकयन्येवं भणिष्यामि 
द्वियुणिताविष्टनपरिरम्भेण संभावयिष्य इति । मदप्रतः प्रागेवमङ्गीकृतस्य स एवाय- 
मा्ेषावसरसय परिणामोऽयमधुना संलापितेऽपि वैदग्ध्यमित्यारयः ॥ मालती 
सासूयमिव पद्यतीत्याशयः। न तु सासूयमेव । असूया च कोपो विज्ञेयः। कोपाविष्क- 
रणे मद्रहस्यमीदश्चमनया व्यक्तीकृतभिति हेतोः । वस्तुतस्तु पूवोनुरागदर्ितमनो- 
रथो ऽनयावसरे प्रकटीकृत इति सानन्दमेव परयतीदयाश्चयः॥ माधवः, प्रथमान्ते 
वासिन्या इत्युक्तया कामन्दक्या तादग्दूयाचा्यकमपि क्रिमस्ये सम्ययुपदिष्टं यत 
प्रस्तावे मद्विधेयाुगुणमस्या रहस्योद्धेदनमिति कृतव तीत्यारायः ।अक्षप्योऽशोष्यो 

नवनवस्फूतिशोभनभाषितान्येव रत्नानि तेषां संचारो ऽन्यत्र सुख्यशृतेरन्यत्नापि 
कायौनुकूलत्वेन निवेशनम् । संस्करणमग्राम्यतापादनम् । प्रकाशम् । प्रच्छतीति 
सेषः! यदवलोकितयोक्तं तत्सत्यमुतोत्पायं कथयतीति प्रश्रसयायमभिप्रायः। यदि 

मा० १८ 
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(मालती मूधौनं चालयति । ) 

माधवः- शापितासि मम छ्वङ्किकावडोकितयोश्च जीवितेन 
यदि मे न कथयसि । 

मारखती- गाह किं वि जाणामि | ( इत्यर्धोक्ते सनां नाययति । ) 

माधवः-- अहो अनवपिताथरम्यवचप्तश्चारुता । (सहसा निरूप्य) 
अवलोकिते, किमेतत् । 

बाण्पाम्भप्ता म्रगदश्चो विमलः कपोलः 

प्रास्यते सपदि राजत एष यसिन् | 

१, नाहं किमपि जानाभि 

तावद्यृष्टा नोत्तरं दास्यति तदानुमतिरस्या इत्याकूतोपलब्धिर्भविष्यति । उत्तरप्रदाने 
चास्या वचनश्रवणलाभो भवितेति वात्स्यायनो क्तराापयोजनेऽन्तमवः प्रश्खे- 
त्याशयः । तदाद- (सखीं चानुकूलायुभयोरपि विखन्धामन्तरा कृत्वा कथायोज- 
नम्। तस्मिन्नधोमुखी विहसेत् । तां चातिवादिनीमधिष्षिपेद्विवदेच । परिदासार्थमि- 

दमनयोक्तमिति चानुक्तमपि त्रयात् । तत्र तामपनुद प्रतिवचनार्थमसंपूणंवाक्याथं 
तूष्णीमासीत । निवेभ्यमाना तु नाहमेवं ् रवीमीलयभ्यक्ताक्षरमनवसिताथं वचनं ब्रू 
यात्। नायकं च विहसन्ती कटाक्षः प्रेक्षेत” इत्यादयो ऽपीलयत्रानवसिताथमरसंपूणेवा- 

क्यार्थम्। मालती न मयेवमुक्तमिति प्रतिपादनाय प्रातिकूल्येन रिरश्वाल्यति। नि- 
वैप्यमाना तु शिरःकम्पेन प्रतिवचनं ददाति" इति वास्स्यायनः।॥ माघवः । ल्वद्गि- 

कावलोकितयोर्जवितेन सापितासीप्युक्त्या लवङ्गिकावलोकिते तवात्यन्तदितग्रृतत- 
ऽनतिक्रमणीयवचने चेत्याशयः ॥ मालती । नादं किमपि जानामी्युक्तया चा- 
समनः कुमारीभावप्रतिपादनाय॑ लजामिव लनां द्यति । यथा गुरुजनाननपेकष्य 
साहसानुष्टानन सहजलनाया असंभवात् ॥ माधवः । अनवसिताथत्वेन रम्बं य- 
द्चस्तस्य चारुता । निषूप्य । वदतीति शेषः । एतेनानवसिताथत्वं गम्यते । तेन 

च नि्ैध्यमाना नाहमेवं बरवीमीत्यनवतिताथं वचनं नयात्” इति वात्स्यायनो स्मर. 
यति । अथ मारत्येककरार्पितकपोलमश्र पातयतीति गम्यते । तेनाश्रुपातनिभिततं 
माधवोऽवलोकिंतां च्छति । अवलोकिते, किमेतदनौपयिकमश्रुपातनमिति । 
त्वमस्या रहस्यवेदिनीति भावः । बाष्येति । अस्या घ्गाक्ष्याः स्वभा- 
वेत एव मलशल्यं किमिति प्रक्षाल्यते । सपदि । आवयोर्वचनान्तरमित्यथैः । 
यत्न कपोले स्वभावनिमंरत्वनाश्रुजलमपूतत्वेन चरन्दुः प्रतिफलितिमयूखत्वेन राजते। 
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गण्डूषपेयमिव कान्त्यमृतं पिपासु- 

रिन्दु्निवेशितमयूखमरणाठ्दण्डः ॥ ९ ॥ 

अवलोकिता-- सहि, किं दाणिं उचदिअबाहुप्पिडं रोदिअदि । 
माखती- संहि, केचिरं छवङ्गिआए असण्णिहाणदुक्लं अनु- 

हविस । पउत्तिखहो वि से दुहो । 

माधवः--अवोकिते, किं नामेतत् | 
अवलोकिता--वह एव्व वअणोवण्णासेण एप्ता लवङ्गिअं 

युमरिअ ताए पउत्तिरहणिमित्तं उत्तम्मिअदि । 

माधवः-नच्िदानीमेव हि मया करहु; प्रेषितः । गच्छ 
त्वं प्रच्छन्नमुपगम्य नन्द्नावस्तथं प्रवृत्तिमुपभस्वेति । (साशेषम् । ) 

अवलोकिते, अपि नाम बुद्धरक्षिताप्रयतनः फलोदकं एव मद्यन्तिकां 
प्रति स्यात्। 

अवलोकिता महाभाज, पढमं एव्व पदूरणहरारंकिदस् 

१, सचि, किमिदानीमुचकितवाष्पोद्पीडं स्ते | 
२. सखि, कियच्चिरं ख्वङ्धिकाया असंनिधानदुःखमनुभविष्यामि । 

प्रवरृत्तिलामोऽपि तस्या दुकंमः | 

र. तवैव वचनोपन्यासेनेषा खवङ्किकां स्मृता तस्याः प्रवृत्तिकाभनिमि- 
तमुत्ताम्यति । 

४, महाभाग, प्रथममेव शादूलनखराठकृतस्य मकरन्दस्य मोदविच्छेदं 

अस्या मुखाम्रतसरयम्रतं पातुमिच्छन्विक्षिप्तरदिमिविसकाण्ड इवैककरसंक्रान्त- 
तवेनैककपोरस्याश्रुणा ्रक्षानं युज्यते ॥ ५ ॥ अवलोकिता । सखि, किमि- 
दानीमुचलितवाप्पोत्पीडं यथा स्यदेवं श्यते ॥ माती। सखि, कियचिरं लव- 
्गिकाया असंनिधानदुःखमनुभविष्यामि । प्रवृत्तिकामोऽपि तखा दुलभः । इति 

रयत इति शेषः ॥ अवलोकिता । ततैव वचनोपन्यासेनैषा लवङ्गिका स्मत्वा 
तखाः प्रवृत्तिखभनिमित्तमुत्ताम्यति ॥ माधवः । अपि नामेति संभावनायाम्। म- 
द्यन्तिकां प्रति दूतीन्यापार उदकेस्तेनेवोत्तरफलठे लग्पे पुनः फलपदोपादानं प्रस्तु- 

तफलप्रतिपादना्थम् ॥ अवलोकिता । महाभाग, प्रथममेव शादूलनखरारकृ- 
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मअरन्दस्स मोहविच्छेअं णिवेदअनतिए मअवदीए णिरत्तेण भवदा 
मादीए समं जीविदेण हिअअं पप्तादीकिदे । को वि संपदं मद्अ- 
नतिआलहो वहूविदि । तस्स किं दाणि पारितोपिअं हविस्सदि । 

माधवः-अनुयोक्तव्यमेवानुयुक्तोऽस्मि । (हदयमवलोक्य । ) इ- 

यमसिति मारतीप्रथमदशेनामिषदङ्गपाक्षिणी कामकाननाटंकारस्य ल- 
ष्मीवतः केसरतरोः प्रप्वमाडा । 

प्रेम्णा मद्भथितेति वा प्रियसखीहस्तोपनीतेति वा 
विस्तास्स्तिनकुम्भकुञ्मलमसेत्सङ्धेन संभाविता । 

संप्राप्नेऽप्यथ पाणिषीडनविधौ मां परलयपेताशया 
भ क 

या मय्येव छवङ्गिकेत्यवगते सवैस्वदायः कृता ॥ ९॥ 

निवेदयन्त्या भगवत्या नियुक्तेन भवता मालत्या समं जीवितेन हृदयं प्रसादी. 

कतम् । कोऽपि सांप्रतं मदयन्तिकालामो बधयिष्यति | तस्य किमिदानीं 

पारितोषिकं भविष्यति | 

तस्य मकरन्दस्य मोहविच्छेदं निवेदयन्लया भगवत्या नियुक्तेन भवता मालत्या 

समं जीवितेन हृदयं प्रसादीकृतम्। कोऽपि सांप्रतं मदयन्तिकालामो वर्धयिष्यति । 

तख किमिदानीं पारितोषिकं भविष्यति ॥ माधवः । ग्रष्ट्यमेव पृष्टोऽस्मि । 
त्वेया विमुक्तं कमं तावननोपादेयं वस्तु वेति । प्रच्छिधातोद्विकर्मकत्वादिति शेषः । 

अथ माधवो हृदयजीवितयोः प्रगेव पारितोषिकत्वेन दत्तत्वात्तयोरप्यधिका मदर- 
क्षसि केसरक्गवरिष्यते। पारितोषिकाथं हृदयमालोक्येयमस्तीति शेषः । माक्त्या 
या मस्मथमदशेनेऽभिषङ्गस्य साक्षिणी तदधोभागावस्थितस्य सम प्रेयसीददनफल- 

पयन्तं गतमिति शकुनत्वेन बहुमन्यमाना । कामकाननालठंकारकारिणो लक्ष्मीवत इति 
विरोषणद्रयम्। तसैव केसरतरोः। कुसुमग्रथितेति यावत् । स्वोत्कण्डातिश्ययोतनं 
तथा प्रम्णेति शरेकेन व्यनक्ति-प्रेम्णेति। या प्रसवमालास्याः प्रियसखीहस्त उप- 
नीता।या च विस्तारी परिणाही यः स्तनकुम्भकुढ्मलभरस्तस्योत्सङ्गस्तेनोत्सङ्गारोप- 
णेन संभाविता स्वाभिपरेतार्थसाधकत्वेनेव गौरवं नीता। अत्र कुम्भरब्देन स्थूरत्वम्। 
कुञ्लराष्देन कलिक्रपयोयेण वधिष्णुता च स्तनख सूचिता। अथानन्तरं नन्दनेन 

सह पाणिग्रह संभ्राप्तकत्पे मां प्रति निरारतया या कुसुमक्लग्खवङ्गिकेयमित्यवगते मयि 
सवेस्वदायः स्स्वदानं कृता। एतेन पूवेमनुरागस्तवेहगासीत् , इदानी मदभीष्टाथ- 
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अवलोकिता--पहि मादि, वहा क्खु दे इअं वउल- 
माहा । एसा दाणि परस्स हत्थं गमिस्सदि । 

माटती--पिभं पिअप्तही उवदिपतदि । अवोषदे, उमञं 
वि तुमं एव्व उवदिप् । 

अवलोकिता--कंहं पदसदो विअ ] 
माधवः--जेपध्यामिमुखमवलोक्य । ) अये, कलहंसः संप्राप्तः | 

मारती-- रिद्धिमा वसि मदअन्तिजरहिण । 
माधवः (सदषै परिष्वज्य । › प्रियं नः | (इति बकुलमालां कण्ठे 

ददाति ।) 

अवटोक्रिता--णिष्वृढो भअवदीए सेमावणामारे बुद्धर- 
क्ठिदाए । 

१, सखि माति, वमा खट त इयं वङ्रुलमाला । एपेदानीं परस्य 

टस्तं गमिष्यति । 
२. प्रियं प्रियसख्युपदिशति । अवलोकिते, उभयमपि त्वमेवोपदिरा । 
२. कथं पदशब्द इव । 

४, दिष्टया वर्ध॑से मदयन्तिकालमेन । 

५. निनव्यूढो भगवत्याः संभावनामाते बुद्धरक्षितया | 

संपादनेन समयोऽतिवादहित इत्याशयः ॥६॥ अवलोकिता । सखि मालति, वलभा 
खट त दयं बकुल्माला । एषेदानीं परस्य त्वदन्य प्रियनिवेदकस दृस्तं गमिष्य- 

ति। तदय त्वमेव प्रियनिवेदिका भवेयाशयः ॥ मालती । माल्यास् ्रियतमक- 
ण्टातस्वकण्ठं गतां भूयश्च स्वकण्ठाल्ियतमकण्ठं गतां विल्योक्यापूवौनुरागेष्टसंपाद- 
केयं तथा तद्धोरेषावयोरन्तःकरणसंबन्धदाव्यौय ज्ेदसूत्रस्थानीयेयमिति संचि- 
न्यावेशास्प्रियं प्रियसद्युपदिशतीति द्विरुक्तिः । अवलोकिते, उभयमपि त्वमेवोप- 
दिश । येन परदस्तं ब्रजति किं बवीमीत्यारयः ॥ अवदटोकिता। कथं पदराब्द इव। 
श्रूयत इति रेषः॥ माधवः । अयेराब्द आध््ये ॥ मालतीं । दिष्टथानन्देन 
वधेसे मदयन्तिकालमेन। माधवः । परिष्वज्य । प्रथमं मदयन्तिकाभिलाषतः प्रस- 

द्रदेवालिङ्गनं विधाय पश्वदेवानुरागपाशमिव प्रियं नः सृ्रत्तं यन्मदयन्तिका- 
त्मभो जात इत्युक्तवा केसरखजं प्रमपूत्रपा्मिव माल्याः कण्ठे ददाति ॥ अव- 
रखोकिता । निन्यूढो निर्वाहं नीतो भगवलयाः संभावनाभारो बुद्धरक्षितया । संभा- 



२१० माटतीमाधवे 

माटती-(सदषम् । ) अद्येह वि पिअसही ख्वद्गिंभा दीस । 
(इप्युत्तिष्टति । ) 

(ततः परविशति संभ्रान्तः कलर्ह॑सो बुद्धरक्षिता लवङ्गिका मदयन्तिका च । ) 

सवीः-ैरित्ताअदु महाभाओ । अद्धममो क्खु णअर्रक्लि- 
पुरिप्तामिओजो मअरन्दस्स जादौ । तदो तक्ारमिलिदेण कठर्ह॑स- 
एण समं अद्ये अणुप्पेभिदाओ । 

कठहंसः- नहं इदोमृहागदेहि अद्येह कलल सुदो, तह 
तक्केमि अण्णं वि पारक्रिभं बलं उवागदं त्ति। 

मारत्यवलोक्रिति--ईहद्धि । समं एव्वहरिसुग्बेअपंभेदो उवणदो। 
माधवः--ससि मदयन्तिके, स्वागतम् । अबुगृहीतमस्मद्रहं 

भवत्या । ननु स्वस्था भवन्तु भवत्यः । एकाकिनोऽपि बहुभिरमि- 
योग इति यत्किचिदेतद्वयस्यस्य । 

१. अस्माभिरपि प्रियसखी ख्वङ्किका इदयते | 
२. परित्रायतां महामायः । अर्धमागे खड नगररक्षिपुरषराभियोयो मक- 

रन्दस्य जातः । ततस्तत्काखमिकितेन कठ्दंखकेन समं वयमनुप्रेषिताः । 
३. यथेतोमुखागतेरस्माभिः कल्ककः श्रुतः तथा तर्कयाम्यन्यदपि पा- 

रक्यं बलमुपागतमिति । 
४. हा धिक् । सममेव दषदवेगसंभेद उपनतः । 

वनाभारो मदयन्तिकामकरन्दयोदूत्यव्यापारः ॥ मालती । अस्माभिरपि प्रिय- 
ससि उवद्गिका हरेयते । अपि संभावनायाम् । इदमपि सभाग्यत इति रेषः ॥ 
सवोः। परित्रायतां मदाभागः। अभैमार्गे खलु नगररक्षिपुरुषाभियोगो मकरन्दस्य 
जातः । अभियोगः प्रतिरोधः। ततस्तत्कालमिटितेन मकरन्दसंबाधाद्िनिर्गतेन वत्ता- 

वेदनाय कटद्सकेन समं वयमनुग्रेषिताः॥ क छदं सः। यथेतोयुखागतैरस्माभिरायो- 
धनकलकछः श्रुतः, तथा तकेयाम्यन्यदपि पारक्यं बलमुपागतमिति । पारक्यं परकी- 

सैन्यमिति देरी । "पारः इति लोके ॥ माटत्यवलोकिते । सममेव हषेद्रेगसंमेद 
उपनत उपागतः ॥ माधवः। भस्मदृहमनुग्रदीतं भवयेद्युत्तया मकरन्दे स्वात्म- 
निर्विरोषतवं मकरन्दस्वीकारेणास्मद्धवनमेव त्वयालकृतमिदयाशयः । एकाकिनोऽपि 
वीरख बहुभिरभियोगः। तथाविधश्ादूखग्यतिकरम्त्यक्षीकृ तपौरषस्य मत्सहचरत- 
यामत्तमानपराक्रमसय मकरन्दस्य न रकिचिदेतद्भवति संत्रासनिमित्तं चित्ते न भवि- 
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हरेरतुखविक्रमप्रणयटालपः साहसे 
प्र एव मवति कणत्कररुहप्रचण्डः सखा । 

स्फुटत्करटकोररस्छलितिदानपिक्तानन- 

्वििश्वरशिरःस्थिरास्थिदरनेकवीरः करः ॥ ७ ॥ 
तदहमपि विक्रानतपूतं विप्ततः प्रियबुहृदः प्रत्यनन्तरीभवामि । 
(विकटं परिक्रम्य करृहसकेन सह निष्कान्तः । ) 

अवटोकितादयः--वि णाम अप्पडिहदा पडिणिब्विः 

स्पन्दि महाणुहावा । . 
मारती- तैहिओ बुद्धरविसिदावरोश्दाज, तुरिअं गदुअ 

मअवदीए एदं उत्तन्द्ं णिवेदेह । त॒म वि सहि छ्वद्गिए, तुरिअं 
विण्णविहि अज्उत्तं । नह दाव तुद्याणे अद्ये अणुकम्पणीआभो 

तदो अप्पमत्तं परिकमेद्धत्ति । 

१. अपि नामप्रतिहतौ प्रतिनिवर्िष्येते मशनुमावो । 
२. सख्यौ बुद्धरक्षितावलोकिते, स्वरिते गत्वा मगवल्या इमं इत्तान्तं नि- 

वेदयतम् | त्वमपि सखि लवङ्गिके, त्वरितं विज्ञापयायपुत्रम् । यदि तावद्च- 
ष्माकं वयमनुकम्पनीयास्ततोऽप्रमत्तं परिक्रामतेति । 

॥ 

तव्यम्। खस्था भवन्त्विय्थः । हरेरिति । सिंहयेकाकिनः साहसे विधेये स एव 

स्वकीयः करः सखा भवति । कीटसः। अतुकरेऽसाधारणे विक्रमे यः प्रणयः भ्रीति- 

सत्र लालसा वाञ्छा यस्य स तथाविधः । तथा क्रणन्तः शब्दायमाना गजास्थि- 

म्रन्ध्यादिषु ये कररासतैः प्रचण्डः । तथा नखोत्पीडेन स्फुटन्विकसन्करटो गण्ड- 

स्तख कोटरादपात्स्वलितं यद्दानं तेन सिक्तमानने यद्य द्विपेन्द्र शिरसि स्थिरं 

ददं यदस्थि तदन एकवीरः ्ेष्टवीसे ऽसदायवीसे वा । एतेन मक्षरन्दस्यारिसेन्य- 

द्लने शघ्ापेक्षापि नास्तीति मदयन्तिकावि्रासनिरासाथमुक्तिक्रमः ५ ७॥ तद् 
हमपि विक्रान्त्या विक्रमेण पवित्रं यथा स्यादिवं विलसत् इव विछसतोऽवज्ञयेवे तैः 
सह युध्यतः प्रत्यनन्तरीभवामि द्वितीयो भवामि ॥ अवटोकिताद्यः । चद्- 
न्तीति शेषः । अपि नामाप्रतिहतो अरतिनिवर्तिष्येते महदाजुभावौ माधवमकरन्दौ ॥ 
माखती। सख्यौ बुद्धरक्षितावलोकिते, लरितं गता भगवत्या इमं वत्तान्तं नि- 
वेदयतम् । त्वमपि ससि खवङ्गिके, त्वरितं विज्ञापयायेपुत्रम् । यदि तावदयुष्माकं 
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(मालतीमद्यन्तिकावजं सवौस्तयेति निष्क्रान्ताः । ) 

मालती--हद्धि । ण जाणीअदि कहं हयदी वेडा अतिकमेम । 
होदु । पिअप्तदीए ख्वङ्गिआए पडिणिउत्तिमग्ं ओरोअन्ती चिद्विस्सम्। 
(परिकिमति । सारकम् । ) फुरिदं मे वामं अवामणञणेन। पव्रिरति। ) 

(ततः प्रविशति कपालकुण्डला ।) 

कपालकुण्डला-- आः पापे, तिष्ठ । 
माटती--(सत्रासम् । ) हां अजन्त ॥(इति बाकम्भं नाटयति । ) 

कपाल्ङुण्डख-(सकोधहासम् । › नन्वाक्रन्द्, आक्रन्द् । 

त्वद्रु्वभः क नु तपस्विजनस्य हन्ता 
कन्याविटः पतिरसो परिरक्षतु त्वाम् । 

दयेनावपातचकिंताननवर्तिकेव 
किं नेक्षसे ननु मया कवदीकृतापि ॥ ८ ॥ 

१, दा धिक् । न ज्ञायते कथमियती वेलातिक्रम्यताम् । भव । प्रिय- 
सख्या ठकवज्गिकायाः प्रतिनिवृत्तिमा्गंसवलोकयन्ती स्थास्यामि । स्फुरितंमे 

वाममवामनयनेन । 

२. हा, आर्यपुत्र | 

वयमनुकम्पनीयास्ततोऽप्रमत्तं यथा स्यादेवं परिकरामतेति ॥ माख्ती । दा 
धिक्ू। न ज्ञायते कथमियती वेलातिक्रम्यताम् । केन प्रकारेणातिवाह्यतामित्यथः। 

भवतु । प्रियस्या ख्वङ्गिकायाः प्रतिनिषरृत्तिमागे व्यावतैनमागेमवलोकयन्ती स्था- 
स्यामि । सखीप्रव्याध्रत्तवत्मोवस्ेकनमेव समयातिवाहनो पाय इत्यारायः । स्फुरितं 
मे वाममनयुषढं यथा स्यदेवमवामनयनेन दक्षिणचक्चुषा । च्ीणां दक्षिणाक्षिस्फुरण- 
सानिमित्तत्वात् । एतचानिमित्तं संनिदहितमाटती विपत्पूचकमित्याशयः। अथ स- 
मस्तपरिजनरहिताया मालला हरणाय बद्धवेरायाः कपालकुण्डन।याः प्रवेराः॥ आ 
पापे इति कपाल्कुण्डलखया वचो निश्चम्य सत्रासं मालती रोदिति ' माटखती । 

हा आयैपुत्रेति। वाक्स्तम्मो गद्रदाद्यः सात्विकभावूपः। स चाकस्िकमहाभयनि- 

मित्तः। तद्क्षणं च--“मदप्रमादन्रीडदेवाक्स्तम्भो "दरदं विदुः* इति । आदिशब्दा- 
दयादयोऽपि गद्रदनिमित्तानि भवन्ति ॥ कपालकुण्डला । त्वद्वहभ 
इति । पातीति पतिः। कन्याविटः कन्यादूषकः । तपस्विजनस्येव हन्ता, न वीर 

जनस्य । द्येनस्य मांसादपक्षिविरोषस पतनेन चकितानना व्याक्षिप्तानना वतका 
पक्षिविशेषयुवतिरिव त्वं मया कवरीकृतासीलयात्मानं नेक्षसे । यदि राक्तिस्तद। 
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यावच्छरीपवंतमुषनीय प्रतिपवे तिरश एनां निकृत्य दुःखमारिणी 
करोमि । (इति माल्तीमादाय निष्क्रान्ता । ) 

मदयन्तिका--अंहं वि मादी एव्व अणुषद्टिससं । (परिकम्य ।) 

पहि माख्दि । 
लवङ्गिका--(भविरय । ) सहि मदअन्तिए, लवङ्गिआ क्ु अहं । 
मदयन्तिका-अःई, संमाविरो तुए महाणुहाभो । 
लवद्गिका--र्णहि णहि सो क्खु उजाणवाडणिगमादो एव्व 

करूअलं सुणि सक्लिवावविद्धविअडणिओरुद्ण्डणिहुरं पधाविअ 
पराणीजं पवि । तदो पडिणिरत्तद्चि मन्दभाईणी । सुणोमि अ घरे 
घरे गुणाणुराअणिन्मरस्स पोरलोअस् हा माहव महाभाअ हा म- 
अरन्द् साहसिअ ति पर्दिवणा । महाराओ किल मन्तिधीभणं 
विप्पलम्भउत्तन्दं सुणिअ संजाअमच्छरावेभो तक्खणविप्तज्िजआणेअ 

१, अहमपि सालतीमेवानुवर्तिष्ये | सखि मार्ति | 
२, ससि मदयन्तिके, ठ्वङ्किका खल्वहम् । 

३. अयि, संभावितस्त्वया महानुभावः | 
४, नहि नदि । स खदूद्यानवाटनिगैमादेव कलकलं श्रुत्वा साक्षेपापविद्ध- 

विकटनिजोरुदण्डनिध्ुरं प्रधाव्य परानीकं प्रविष्टः । ततः प्रतिनिद्त्तासि म- 
न्द्भागिनी । शरूणोमि च गहै खे गुणानुरागनिर्भरस्य पौरटोकस्य हा मा- 
धव महाभाग दा मकरन्द साहसिकेति परिदेवनानि । महाराज; किल 

नण 

तदि परिरक्षतु ॥८॥ यावदित्यवधारणे । श्री पवैतं नीलव । पतवर पव प्रति प्रतिप । 
प्रतिसंधीत्यथः । तिरं तिलं तिलशः । तिलमात्रान्मांसखण्डान्करत्वा चिच्रवधेनैनां 
दुःखमारिणी करोमि । इति बन्धुवेभैरविज्ञातां मालतीमादाय कपालकुण्डला नि- 
कान्ता ॥ मदयन्तिका । अहमपि मालतीमेवायुवर्विष्ये । अथ । मालतीभ्रमेण 
मदयन्तिका ल्व्गिकामाकारयति । सखि मालतीति ॥ प्रविर्य । छवङ्किका । 
वदतीति सेषः । सि मदयन्तिके, लवङ्गिका खल्वहम् । न मार्तीति भावः ॥ 

मदयन्तिका । अयीति सुकुमारसंबोधने । संभावितो दृष्टस्तया महानुभावः। मा- 
धवे इत्यर्थः ॥ छवङ्किका । नहि नहि । स खद्यानवाटनिग॑मादेव कलकलं 
शरुत्वा सक्षिपापविंद्धविकटनिजोरुदण्डनिष्रं प्रधाव्य परानीकं प्रविष्टः । साक्षेपं 
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पोटपदाइणिवहो चन्दादवपोहिदपोहपिहरद्विरो पेक्खदित्तिमन्ति- 
अदि । | 

मदयन्तिका--हा, हदद्ि मन्दभाहृणी । 
खवद्धिका-- संहि, माख्दी उण करि । 
मदयन्तिका--संहिः स्ता क्खु पुढमं एव्व दे मगं ओषु 

परिदा । पच्चा अहं तं ण पेक्खामि । सा णाम उजाणगहणं प- 
विह¡ हषे । 

लवद्गिका-्पैहि, तुरिअं अण्णेद्य । अदिकातरा मे पि. 
अपही उववणद्टिदा इमा अवप्तरे न धारेदि अत्ताणं । 

लवङ्गिकामदयन्तिके--(रिते परिक्रामन्त्यौ । ) संहि मादि, 

णं भणामि सहि मादि त्ति | (इतस्ततः परिक्रामतः । ) 

मन्तिुदिव्ोर्विप्ररम्भवृत्तान्तं श्रुत्वा संजातमत्सरावेगस्तस्षणविसजितानेक परौ 
टपदातिनिवहश्न्द्रातपशोभितसौधरिखरसितः प्रेक्षत इति मन्त्यते | 

१, हा, हतास्मि मन्दभागिनी । 
२. सखि, मालती पुनः क| 

३. ससि; सा खट प्रथममेव ते मा्गमवलोकयिवँ प्रसृता । पश्चादहं 
तांन प्यामि सा नामोच्यानगहनं प्रविष्ट भवेत् । 

४. सखि, त्वरितमन्िष्यावः | अतिकातरा मे पियसख्युपवनसिता- 
स्मिन्नवसरे न धारयव्यात्मानम् । 

५. सखि मारति, ननु भणामि सखि माठतीति । 
भ~ 

सकोपवचनम्। अपविद्धस्ताडितो निजोरुदण्डो येन स तादक् । वाटो तिः । प्रा- 
कार इति यावत् । मागा वा। ततःप्रतिनिवृत्तास्मि मन्दभागिनी । शुणोमि चग 
ग्रह गणानुरागनिभरस्य पोरलोकस्य दा माधव महाभाग हा मकरन्द साहसिकेति 

परिदेवनानि । मदाराजः किल मन्निदुहित्रोविप्रलम्भक्तान्तं शरुत्वा संजातमत्सरवि 
गस्ततक्षणविंसजितनेकग्रोढपदातिनिवदशन्द्रातपरशोभितसौधरिखरस्थितः प्रेक्षत 
इति मन्यते ॥ मदयन्तिका । हदा, दतासिमि मन्दभागिनी ॥ छवङ्गिका । 
सखि, मालती पुनः कर वर्तेते ॥ मद्यस्तिका । सखि, सा खल प्रथममेव ते 
मागमवलोकयितुं प्रता । पश्चादहं तां न परयामि । सा नामोवानगहनं प्रविष्टा 
भवेत् । नामेति संभावनायाम् ॥ छवद्धिका । सलि, त्वरितमन्विष्यावः ! अ- 
तिकातरा मे भ्रियसद्युपवनस्थितारिमन्नवसरे न धारयत्यात्मानम् । खवङ्गिका- 
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कटहंसः--(हःमविरय 1) दिट्िजा कुरेण लि णिग्गदो सै- 
धट्मग्गादो । हिमाणहे। पेक्लामि विअ गिम्मटणिरन्तरष्वुत्ततरा- 

रिषारापडिफलिदचन्दकिरणन्जङन्तपिज्ञरिजभीप्तणदंपणं मदलीर- 
कटिद्कामवारविअडभुभदण्डावविद्धहरहेखावित्थारिदुद्धक्खुमिदक- 
दिन्दतणआपतोत्तःसंणिहं विसङ्कप्पदिदणिदभाणन्दमअरन्दक्लोभ- 
विअङ्पडिरोषपडिगिरउत्तणुद्धअप्तमत्थगअणङ्गणावपतविअपन्दको- 
छाहरं पारकपमृहं दाणि वि पेक्लामि विअ। सुमरामि अ भीप्तण- 

भुभवज्खनितपज्ञरपजत्थपमरविपुहुमटहत्थावछुत्तपिविहाउहीव- 
रुद्धअपेप्तरिपुपेण्णविअडापसारवर्रिकमगगपसचारणिव्वत्तिदविप्मपरा- 
ह्रं णाहं माहवम् । अहो गुणाणुराओ णरेन्दस्प, जं दाणि सो- 
--- 

१, दिष्टया कुशकेनास्मि निगंतः सषद्मार्गात् । हिमाणहे । परदया- 
मीव निर्मलनिरन्तरोदुत्ततरवारिधाराप्रतिफकितचन्द्रकिरणोज्वरपिज्ञरितभी- 

प्रणदर्शनं मदलीलाकलितकामपालविकटमुजदण्डापविद्धहरदेढाविस्तारितो- 

धक्षुमितकलिम्द तनयासोतःसंनिभं विश्ह्धलोप्पतितनिर्दयानन्दमकरन्दक्षोभ- 
विकद्प्रतिरोधप्रतिनिवतैनोद्धतसमस्तगगनाङ्गणावक्राशविकसत्कोलाहलं पार- 

क्यसमहमिदानीमपि पदयामीव । स्मरामि च भीपष्रणमभुजवञ्जखचितपञ्ञस- 

यस्तसमरविमूखसुभव्दस्तावट्स्तविविधायुधोपदद्वारोषरिपुसेन्यविकटापसारव्य- 

तिरिक्तमार्मसंचारनिर्वतितविषमसाहसं नाथं माधवम् । अद्ये गुणानुरागो 

मद् यन्तिकै । सखि मालति, ननु भणामि सचि मारतीति ॥ कलहं सः। दिष्ट 

कुशलेनास्मि निर्यत: संघष्रमागोत्। सहष हिमाणहे। "हिमाणहे मयदरषः इतिदेशी । 
पदयामीव निभलनिरन्तसोद्रतततरवारिधारप्रतिफलितचन्द्रकिरणोज्ज्वरुतिज्ञरित- 
भीषणदर्चनं मदलीलाकलितकामपालविकटभुजदण्डापविद्धदरहेला विस्तारितोध्वं 
ुभितकलिन्दतनयाक्षोतःसंनिभं विश्शङ्कलोत्पतितनिदेयानन्दमकरन्दक्षोभविकल- 
परतिरोधप्रतिनिवतैनोद्धतसमस्तगगनाङ्गणावकाशचविकसत्कोलाहकलं पारक्यसमूह- 
मिदानीमपि पर्यामीव | प्रतिनिवतेनं पलायनम् स्मरामि च भीषणमभु जवञ्जखचित- 

पञ्जरतया पर्यस्ताः प्रणता समरविमुखा ये स॒भगपस्तेषां दस्तेभ्योऽवटप्तान्या- 
च्छेदितानि बिविधान्यायुधानि तैरुषरुद्रं पातितमरेषं यद्निपुेन्यं तेन दत्तो यो 
विकटापसारः परद्मयनंः तेन व्यतिरिक्तः शरूल्यो यो मागेस्तत्न संचारेण निवर्तित- 
विषमसाहसं स्मरामि च माधवमिति संबन्धः। अदो गुणानुरागो नरेन््स्य, यदि- 
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धसिहरावदिण्णपडिहारविणभोवण्णाप्तपप्मिअविरोहो पसोम्मेकरसो- 
वणीदमाहवमअरन्दमुहचन्दे ओखोडअ वारंवारं परस्ारिदपिगिद्धरो- 
अणो करप्तआदो अहिजणं सुणिअ णिष्वत्तिअमहग्वगुरुबहुमाणो 
फुरन्तमच्छरेस्पावहस्खमसीमर्णिअयुहे भूखिघुणन्दणे महुरो- 
वण्णासेहि किं दाणिं तुद्याणं भुवणाभोअभूमणेहिं महाणुहविहिं 
णवजोग्वणगुणाभिरामेहिं जामाउएहिं परितोपे त्ति पडिबोधिअ गओ 
अन्मन्दरं राआ । इमे वि माहवमअरन्दा आअच्छन्दि इति अहं 
वि एदं भअवदीए उत्तन्दं णिवेदेमि । (इति निष्कान्तः । ) 

(ततः प्रविश्षतो माधवमकरन्दौ । ) 

माधवः- अहो प्रेयप्तः पवैपुरुषातिशायि निव्यीजमूभितं 
तेजः । तथा हि | 

नरेन्द्रस्य, यदिदानीं सोधशिखरावतीर्णप्रतिदारविनयोपन्यासप्रशषमितविरोधः 
सोम्यैकरसोपनीतमाधवमकरन्द मुखचन्द्राववलोक्य वारंवारं प्रसारित- 
लिग्धलोचनः कलहंसकादभिजनं श्रृत्वा निवेर्तितमहार्धगुसहुमानः 
सफुरन्मत्सरेष्यविरुश्यमपीमलिनितमुखो भूरिवसुनन्दनो मधुरोपन्यातैः किमि- 
दानीं युवयोदुवनामोगमूषणाभ्यां महानुभावाभ्यां नवयोवनगुणाभिरमाभ्यां 
जामातरभ्यां परितोष इति प्रतिबोध्य गतोऽभ्यन्तरं राजा | एताषपि 
माधवमकरन्दावागच्छत इ्यहमप्येतं भगवत्यै वृत्तान्तं निवेदयामि । 

दानीं सौधरिखरावतीणप्रतिदारविनयोपन्यासग्रशमितविरोधः सौम्येकरसोपनी- 
तौ यी संकटानिष्करान्तौ माधवमकरन्दौ तयोभुखचन्द्राववलोक्य वारंवारं भरसा- 
रितक्षिगधलोचनः कलर्ह॑सकादमिजनं श्रुला निर्वतिंतमहाधेगुरुबहुमानः स्फुरन्म- 

त्सरेष्यवेलक्षयमषीमलिनितमुखो भूरिवञनन्दनो मधुरोपन्यासेः किमिदानीं युवयो. 
भुवनाभोगभूषणाभ्यां महानुभावाभ्यां नवयौवनगुणाभिरामाभ्यां जामातृभ्यां परि- 
तोष इति प्रतिबोध्य ततो गतोऽभ्यन्तरं राजा । अत्र मत्सरः क्रोधः, उद्वेग ईषया 
एतौ द्रौ मषीस्थानीयौ । आभ्यां मिनित सुखं नन्दनस्य । वैलक्ष्यं मषीस्थानीयं 
भूरिवसोरिति विवेकः । एतावपि माधवमकरन्दावागच्छत इत्यहमप्येतं भगवद 
दृत्तान्तं निवेदयामि ॥ माधवः । प्रेयसो भकरन्दख। निन्यौजं स्वाभाविकमू- 



अष्टमोऽङ्कः | २१७ 

दोर्मिष्पेषवि्ीणेप्तचयगलत्कङ्कलमुन्मथ्नतः 
प्रा्वीराननुपात्य तत्प्रहरणान्याच्छिदय विक्रामतः। 

उद्रे्छद्धनरण्डखण्डनिकराकीणस्य संख्योदपे- 
दषास्तम्मितपत्तिपङ्किविकटः पन्थाः पुरस्तादभूत् ॥ ९ ॥ 

वयस्य, नन्वनुश्चयस्थानमेतत् । पर्य । 
अचैवेन्दुमयूखसण्डनिचितं पीतं निशीथोतवे 

येर्ीटापरिरम्मदायिदयितागण्ड्ूषशेषं मधु । 
संप्रत्येव मवद्धनागेटयुरुव्यापारभम्रास्थिमि- 

` गतस्ते कथयन्त्यप्तारभिदुरान्प्रायेण संसारिणः ॥ १०॥ 
स्मतेन्यं तु नरपतेरस्य सौजन्यम् । यद्पराद्धयोरप्यनपराद्योरिि 
नो कृतोपपतद्नं वेषटितवान् । तदेहि, माख्तीसमक्षमधुना मद्यन्ति- 
काहरणवृत्तान्तं विस्तरतः कथ्यमानमनुमवामः । (रोऽवलेक्रय ।) कर्थ 
दूल्या इवामी प्रदेशाः । 

मकरन्दः-- नूनं शङ्क आवयोः समरसंकयेद्रेगेन ग्याकुरत्वा- 
दितस्ततो अरमन्त्यस्ता अतरेवात्मानं पिनोदयन्ति । 

जितं बल्वत्तेजः । दोनिष्पेषेति । तथा ह्यस्य प्रेयसो मित्रख प्राक्प्रथमं वीरा- 
नुन्मधरतः । कथमुन्मध्रत इखयपेक्षायां दोभ्यौमेव यो निष्पेषः संचूणनं तेन रीण 

संच्छित्रत्वेन दलत्कङ्कालं यथा यादिति क्रियाविरोषणम्। अपरान्यन्न चतेषां प्रहर- 
णान्याच्छिय विक्रामतो विक्रमं वेतः। एवंभूतस्य प्रेयसो यः संस्योदधिः सङ्काम- 
सयद्रस्तस्य पन्थाः पुरोदेशो द्वेधा पाष्णिद्रये सम्मिता निश्चेष्टा या पदातिपद्किस्तया 
विकटो विपुखः पुरस्तादभूत्। उद्रेष्टन्त ऊध्वं ठन्तो ये रुण्डसण्डनिकरासैः शी्भस्य 
व्याप्तस्येति सं्योरपेविंरोषणम् ॥ ९ ॥ वयखय, अहो एतञ्जगत्समरक्मं वानुशय- 
स्थानं पश्चात्तापस्थानम्। अदयेति। येः सुभरैश्वन्धिकोपमोगसमये निशीथे लीटा- 
लिद्गनदायिप्रयसीपानावरिष्टं तथा प्रतिफलितेन्दुकरकरम्बितमिन्दुप्रभाखण्डरचिरं 
मधु पीतं संप्रयेव ते गात्रे भ॑वदीयन्यापारभ्नास्थिभिः संसारिणः पुरषानसारांस्तु- 
=छांस्तथा मि ु रान्विकलान्कथयन्ति ॥१०॥ तन्मालच्यत्रतो मदयन्तिकायाः कृते 
कलहंसकेन विस्तरतो वण्यमानमावयोव्यापारमतकिंतोपस्थितमनुभवामः। पुरोऽव- 
लोक्य । कथं शून्या इव माललया विरहिता इवामी प्रदेशाः । दरयन्त इति रेषः।॥मक- 
रन्द्ः;। नूनं शङ्क आवयोः समरसंकयोद्वेगेना$ुख्तवादुद्विसत्वादितस्ततो भमन्यस्ता 

मा० १९ 
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माधवः- 

कथयति त्वयि सस्मितमाङती- 
वितरोटकयक्षपराहतम् । 

वद्नपङ्कनमु्टसितत्नपं 
स्तिमितरष्टि सी नमयिष्यति ॥ ११ ॥ 

अयमसतावुद्यानवाटः । 
(प्रवेशं नाटयतः । ) 

खवङ्गिकामदयन्तिके- संहि मादि । (सदसा विलोक्य सहषैम् । 
दिष्टि पुणो वि अ दे महाणुहावा दिस्सन्दि । 

माधवमकरन्दौ --मवतयोः क सा मारती । 
उभे --कुंदो माढ्दी । पदसहेन अदक्षे विप्पर्द्धाओ मन्द् 

भादृणीओ । ॥ 
मापवः-- भवत्यो, कथंकथमपि सहस्रधेव ष्व॑स्ते मे हृदयम् । 

ततः स्फुटमभिधीयताम् । 

१. सखि मारूति, दिष्टया पुनरपि च तौ महानमाबो दव्येते । 
२. कुतो मालती । पदशब्देनावां विप्रलब्धे मन्दमागिन्यौ | 

मालत्यादयोऽत्रेवोयानगम्भीरस्थान आत्मानं विनोदयन्ति॥ माधवः।कथयती- 
ति। वयस्य मकरन्द, त्वयि कथयति सत्यावयोः समरसंकरब्रत्तान्तं माल्या सखी 
मदयन्तिका मननिमित्तमनयोः पुरुषप्रकाण्डयोः शरीरसंदेदादयो जायन्त इत्यदलयन्त- 
श्रान्ततयोष्ठसितनीड तथा स्तिमितदृश्टिनिश्वलनयन स्वकं मुखं कतैन्याभावान्नमयि- 

प्यति। पुनः कीदशम्। सदिमिता या माक्ती तस्याश्चलन्तो ये कयाक्षास्तेः पराद तमिव 
पराहतम्। परयाहतिगुप्सा यथा स्यदिव कटाक्षेरवलोकित दंटरनिमित्तमयाहितः 

निमित्तमिति मालत्याः सस्ितत्वे कयक्षेराहनने च हेतुः ॥ ११॥ अथ माधवमकरः 
न्दयोः पद्शब्दं श्रुत्वा मालतीमधिगतां ज्ञात्वा तद्विरदव्याकुरे च्वङ्किकामदयन्ति 
के । वदत इति शेषः। सखि मारुति । अनन्तरं माधवमकरन्दावागतौ विलोकय 
सहं वदतः। दिष्टथा पुनरपि च तौ महानुभावौ दरयेते । भथ लवङ्गिकामदयन्ति 
कयीः सखि मारतीति वचः श्रुत्वा संप्रद्युत्पननदुरनिंमित्तशङ्कितो माधवमकरन्दं 
प्रच्छतः क सा मालतीति ॥ उभे। कतः कुत्र सा मालतीति । कुत इति सप्तम्य 
थं तसिः। एतेन छत्र मालती नास््येषेदर्थः। पदशब्देन भवतोरावां मन्दभागिन्ये 
विप्रलभ्धे । भवत्पद्शम्दं मालतीपदशम्दमाकलय्य सचति मालतीव्युक्तमित्वर्थः । 
माधवः। भवत्याविति संबुद्धौ । कथंकथमपि केनकेनापि प्रकरिण वक्त मप्यशकंः 
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मम हि कुवख्यक्षीं प्रतयनिशेकवुद्ध- 
रविरतमयुबद्धोत्कम्प एवान्तरात्मा । 

स्फुरति च खलु चशुवाममेतच्च कषठ 
वचनमपि भवत्योः प्वेथा हा हतोऽसि ॥ १२ ॥ 

मदयन्तिका--पह क्खु इदो विणिग्गदे महाणुहवि बुद्धर- 
किदं अवछोश्दं अ भञवदीस आप्तं विप्तजिअ अप्पमादणिमित्तं वि- 
ण्णवेहि अजउत्तं त्ति छ्वङ्गिआ अणुप्पेपिदा । तदो उत्तम्ममाणा 
अ एदाए मगगं ओशो अग्गदो पसरिदा माख्दी । पच्वादो अहं । 
तदो ण पेक्ामि । तदो अद्य मग्गिदा एत्थ विडवन्द्राईं जाव 

तुचे दिति । 
माधवः--हा पिये मारि 

किमपि किमपि शङ्क मद्भ्यो यदन्य- 
द्विमतु परिहाप्रशवण्डि पयल्सुकोऽस्मि । 

१, तथा खदिवितो विनिर्गते महानुभावे बुद्धरक्षितामवखोकितां च भ 

गवतीसकाशं विदन्याप्रमादनिमित्तं विक्ापयार्थपुत्रमिति छव्गिकानुपरेषिता । 
तत उत्ताम्यमाना चैतस्या मागीमवलोकयितुमग्रतः प्रता मालती । पश्चाद- 
हम् । ततो न पद्यामि। ततोऽस्माभिर्मारमितात्र विय्ान्तराणि यावयुवां इष्टौ । 

सहस्रधेव ध्वंसते हृदयम्। तत इदमभिधीयताम्। मम हीति। मम तवेषोऽन्तरात्मा 
मम चेतो हि स्फुटं कुवल्याक्षीं मालतीं प्रति श्रम परयति भयान्यपदेऽपिः इत्य- 
निष्टेकचिन्तनशीठं तैरनुबद्धोत्कम्प एव। यतः । अत्र स एव॒ तावदवदयमनुभवि- 
प्यसि कपालङरुण्डलाकोपस विजृम्भितमिति वचनस्मरणाद्पि स॒ तथोत्कम्प 
इलयाश्चयः । तथा वामाक्षिस्पन्दनं कषटहेत॒त्वाकष्टम्, तथेवेदक्सद्योर्वचनं कष्टम् । 
तद्धतकदेवेन हतोऽस्मि ॥ १२ ॥ मदयन्तिका । तथा खल्वितो विनिगैते 
महानुभावे त्वयि सति बुद्धरक्षितामवलोकितां च भगवतीसकासं विष्टज्याप्रमा- 
दनिमित्तं विज्ञापयार्यपुत्रमिति ल्वद्गिकानुप्रेषिता । तत उत्ताम्यमाना चैता 
मागेमवल्योकवितुमग्रतः प्रहता मालती । पश्चादहं प्रष्तेयर्थः। न ततः पदयामि । 
ततोऽस्माभिरत्र विचिता यावदुवां दष्टाविति ॥ माधवः। किमपीति । है 
चण्डि अतिकोपने,अयं परिहासः खात्मप्रच्छादनरूपो विरमतु । परिहासं परित्यज । 
ततः किमपि किमपीति यद्रक्तमपि न शक्यते मङ्गलेभ्यो यदन्यदमङ्गलं तदर्ह॑त्वयि 
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कृयसि कणितोऽहं वह्मे देहि वाचं 
भ्रमति हृदयमन्तर्विहलं निदयासि ॥ १६ ॥ 

उभे--हां पिअसहि, कहिं गजि । 
मकरन्दः--वयस्य, किमित्यविज्ञाय वैछ्ग्यमङ्वम्ड्यते । 
माधवः---सले, त्वमपि किं न जानासि मत्लञेहदुःखिताया- 

स्तस्याः कातयेचेषितानि । 
मकरन्दः-- अस्त्येतत् । किं तु भगवतीपादमूडगमनमप्या- 

शङ्कयते । तदेहि । तत्र तावद्रच्छावः । 
उभे--दं वि संभाविअदि । 
माधवः- एवमस्तु नाम । (इति परिकामति । ) 
मकरन्द; (स्वगतम् । , 

याता भवेद्धगवतीमवनं सखी सा 
जीवन्त्यथेष्यति न वेत्यमिशङ्कितोऽसिम । 

१, हा प्रियसखि, कुत्र गतासि । 

२. एतदपि संभाव्यते | 

राङ्क । अतस्त्वदृशै नाथं पयैत्छुकोऽसिमि । अथवा कलयसि ज्ञातुमिच्छति मामनु- 
रागवानयं विरागो वेति रूपेण, तर्हिं कलितो ऽहं त्वयेव महामांसविक्रयप्रक्रमादिषु । 
तदिदानीं वमे, वाचं प्रयच्छ । यतो मदीयं हृदयं विद्वकं विकल्मन्तरेवावस्थिति न 

लभते। त्वं चेवं निर्दयासि॥१३॥ मकरन्द; । अविज्ञायानिधित्य । तद्विपदमित्या- 
शयः॥ माधवः । अन्यस्तावदुदासीनो न जःनाति। त्वमपि किं मालतीति न जानाः 

सि। मम प्राप्तौ मत्न्हेन दुःखितया कातरया तया यन्चे्टितमिति चौरिकाबिवाहप्र- 

स्तावे माललयाः स्वशरीरपरित्यागाध्यवसायं स्मारयति ॥ उभे । एतदपि संभाग्यते। 

यद्धगवतीपादसेवां कदु गता मविष्यत्येवम् ! माधवः। एवं नामास्तु । नामशब्दः 
संभावनायाप् ॥ मकरन्द्ः। यातेति। सा नोऽस्माकं सर्वेषां माधवप्रेमविषयतया 
तस्या एव गुणविरोषैश्च निःसीमन्तेहविषयत्वात्सखीव सखी मालती याता गता।तद्ध- 
गवतीभवनं नगराध्यक्षपुरुषावरोधन्यतिकरसंभ्रमादिभिः सलयमेव जीवन्ती प्राणा- 

न्धारयन्ती पुनरप्येष्यति न वैयाराह्ितो ऽस्मि । अघोर घण्टग्याघ्रवधराजविरुद- 
व्यापारश्च मालतीजीवितसदेदाशङ्कामिज्ञानानि। अथ मारुतीविपदमनया निधित्य 
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प्रायेण बान्धवुहसियक्तगमादि 
ष, = क (= [९ १ 

सोदामिनीस्फुरणचश्चल्मेव सौख्यम् ॥ १४ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 

कन् र हने के इति महाकविश्चीभवभूतिविरचिते मारतीमाधवेऽष्टमोऽङ्गः। 

वेषयिकटरसलसयासथिरतव शरेकसोत्तरार्धन व्यवस्थापयति-- प्रयेणेति । बान्धवा- 
दिसंगमसौल्यं सौदामिनीस्फुरणवचश्लम् । भवतीति रोषः । बान्धवादिसद्ग 
आदिर्यसख सौद्यस्य तत्तादृक् । अथ च प्रथमाद्भमुखसंधिपूचितायाः सौदामिन्याः 

स्फुरणं स्फूतिव्यापारविरेषो वा तन्मान्ननिदनं मारतीविपस्रतिकरणं माधव- 
दुःखप्रहाणं च मनसि कृत्वा प्रकरणकृदथिमङ्के सौदामिनीप्रवेशसू्चनाय च सौदा- 
मिनीपदमड़।न्तशछरेके निवेशितवान् ॥ १४ ॥ 

दरबरस्वामिप्रीत्या प्रकरणरलनाकरेऽत्र भवभूतेः । 

सारोद्धारे मन्दरमङृत इती व्याकृति नान्यः ॥ 

इति श्रीनान्यदेवस्य कतौ विबुधरल्लावल्यां माकतीमाधवरी- 
कायामष्टमाङ्विवरणम् ॥ 



नवमोऽङः। 
८ ततः प्रविशति सौदामिनी । ) 

सोदामिनी- एषि सौदामिनी भगवतः श्रीपवैता दुष 
पद्यावतीं तत्र माहतीविरहिणो माधवस्य पप्तुतप्रदेशादशैनाप्तहिष्णीः 
संस्त्याय परित्यज्य सह युद्र्ेण वृहद्रोणीरेटकान्तारपदेश्ुपश्च- 
त्याधरुना तदन्तिकं प्रयामि । मोः, तथाहमुत्पतिता यथा सकष एव 

गिरिनिगरमामपतरिदरण्यग्यतिकरशक्षुषा परिषिच्यते |(पशाद्विोक्य । ) 
साधु पराधु। | 

श्रीपते कपालङृण्डलपहतां मालतीमाच्छिय निष्प्र्यूहै देशे निधाय मालती 
विनाशशह्किनो माधवस्यावदस्यभाविविनाशमाशङय जीवत्येव समागमिष्यतीति 
माधवप्रतीतिहेतोः मालतीकण्डाद्रकुखवलीमादाय सोदामिनी सतरमुत्पतिता । 
अस्मिन्नवसरे नवमाह्रम्भः । तत इति। सौदामिनी स्वात्मगतमेव स्वविधेयं 
विचारयति-एषास्मीति । एषाहं सव सौदामिनी नान्या । या भगवत्याः का- 
मन्दक्या योगाभ्यासादुपदेशेनानुगृयेतावत्पदं प्रापिता।तद्वह्यं मया कामन्दक्या 
म्रणिनापि रक्षणीययोमालतीमाधवयोरविपस्मतिकारः प्राणव्ययेनापि पिधेय इत्येषा- 
स्मीति पद्याशयः । भगवतः पूज्यच्छरीपवेतादुपेत्य गत्वा पद्मावतीम् । तत्र पर 
द्रावयां माखतीविग्रवुक्तस्य माधवस्य वृदद्रोण्योपलक्षितो यः शेलस्तख कान्तार 

दुगेमागेस्तत्र प्रदेशस्तत्र प्रवेरमुपश्रुत्याधुना तदन्तिकमनुप्रयामि। भवतु तख 

कान्तारप्रवेशः किमेतावता स्यादित्याशयः । किंभूतख माधवलय-- मालया सह 
कीडा्धिकरणत्वेन संस्तुतः परिचितो देशस्तखेदानीं मालतीं विना तदवलोक- 
नासदहिष्णोः कथं कान्तारप्रवेशः किंबिधो वेत्यपेक्षाद्रये सह सुहृद्रगेण संस्स्यायं गृहं 

परित्यज्येति पदद्वयं योज्यम्। अत्र भगवच्छब्दोक्तपूज्यत्वं च श्रीपर्वैतस्यनेक- 
मन्तरसाधनक्षेत्रवेन । तथाहमिति । तथा तेन वेगातिशयेन तथोचदेशगमन- 
मित्य बोत्पतितेनात्मनः शरीरलधुतोत्कषेसदितं योगपरिपालनटिङ्गमूतं तथा 
रीघ्रगामितां चाश्वयैहेतुत्वेनात्मगतमेव चिन्तयति । लधिमा लघुभेवति येन सू्य- 
करानवलम्न्य तद्विम्बं प्रविशतील्युचेगेगनारोहणं च माधवस्य गिरिोण्या श्रीपवै- 
तस्यापि स्पष्टद्शनार्थम् । यतिकरो विशेषः समूहो वा । चक्षु ररिमिमण्डटेन 
परिषिच्यतेऽभिन्याप्य गृह्यते । साधु साधु । पद्मावती शीघ्रं प्राप्तासि। भदमासन्न- 
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पद्मावती विमटवारिविशाटसिन्धु- 
पाराप्तरित्परिकरच्छछ्तो बिभर्ति । 

उत्ङ्गपोधुरमन्दिरगोपुरा- 
पंवटपायितविमुक्तमिवान्तरिक्षम् ॥ १॥ 

अपि च| 

मेषा विभाति छ्वणा वहितोमि१ङ्कि- 
रश्रागमे जनपदप्रमदाय यस्याः । 

गोगभिणीप्रियनवोदपमाटमारि 

सेम्योपकण्ठविपिनावल्यो विभान्ति ॥ २॥ 

(अन्यतो विलोक्य । ) स॒ एष भगवत्याः सिन्पोदौरितरसातर्स्तटप्रपातः। 

यत्रत्य एष तुमुखध्वनिर्बुगम- 

गम्भीरनूतनधनस्तनितप्रचण्डः | 
~~ -----~------ -------^~ ~ 

मिति साधुपदाभ्यासहेवुः । पञ्यावतीति । पद्मावती नगरी अन्तरिक्षं गगनमिव 

बिभर्ति । कस्मादिलयपेक्षायां विमल्वारिभिर्विद्ाठा विपुला या सिन्धुनोम नदीवि 

रोषः । कीदशमन्तरिक्षम् । उत्ङ्गा ये सौधास्तेषां संघटनेन पूवे पाटितं पश्वादि 
युक्तमिवेत्यर्थः । अन्तरिक्षं चात्र यन्नीलक्रारेणोध्वदेशे प्रतिभाति तज्ज्ेयम् । 
अन्यथा विुत्वेनान्तरिक्षस्य पतनादिवार्तीयुपपत्तेः ॥ १ ॥ सती । सेयं लवणा 
नाम नदी। जनपदशब्देन जनपदलो का प्रह्यन्ते । तेषां प्रमदाय गोगर्भिणीनां ्रि- 
यस्तथा नवत्रृणराजिधारिण्यो धारणश्चीखा यास्ताएव वनालयो विमान्तीत्यन्वयः। 

अत्र माल्मशब्दस्य इष्टकेषीकामालानां चिततूढमारिषु इति हस्वरूपम् । मोग- 
्भिभीति रूपं च चतुष्पादो गरिण्या' इति सूत्रेण जातिसमासे गोगर्भिणी, अजाग- 
्भिणीति च । अचतुष्पादेऽपि तु मानुषीगभिणीति, अजातावपि कालाक्षिगभि- 

णीति रूपं स्यात् ॥ २॥ स एष पूवैपरिचितः। भगवतीपदेन पूज्यलाभिधायकेन 

तीथेत्वं सिन्ध्वमिधानायाः सरितः सूचयति । उचेदेरादधः शिखरेषु प्रपतनं प्र- 
पातः । उचैःपतनाहारितभूतलः । यत्नत्येति। यत्र जातोऽयं संकुले विभावया- 
नेकमङ्गि्वनिरमिनवधनध्वानवतमचण्डः । अयं च समीपगिरिग्रतिफलितेषु सलु 
गणपतिगलगर्जितसाम्यं गतः। अत्र च नूतनघनध्वनिसाम्येन मनोहरे प्रकते ध्वनौ 
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पयन्तमूषरनिकुञ्ञविनुम्भणेन 
हेरम्बकण्ठरसितप्रतिमानमेति ॥ १ ॥ 

एताश्न्दनाश्चकणेसरटपार्डप्रायतरुगहनाः परिणतमादटूरघुरमयो- 
ऽरण्यगिरिभूमयः स्मारयन्ति तरुणकदम्बनम्बूवनावबद्धान्धकारयुरू- 
गिरिनिकुञज्ञगुज्ञदरम्भीरगद्रदो द्वारघोरषोषणगोदावसीमुखरितविशालमे- 
खडाभुवो दक्षिणारण्यभूषरान्। अयं च मधुमतीसिन्धुसंमेदपावनो भग- 
वान्मवानीपतिरपौरुषेयप्रतिष्ठः सुवणेबिन्दुरित्याख्यायते । (णम्य ।) 

जयदेव भुवनभावन जय भगवन्नसिलवरद् निगमनिधे । 
जय रुचिर चन्द्रशेखर जय मदनान्तक जयादिगुरो ॥ ४ ॥ 

(गमनमभिनीय । ) 

अयमभिनवमेषरयामलोत्तङ्गपायु- 

मेदमुखरमयुरीमुक्तप्तंसक्तकेकः । 
दाकुनिशबलनीडानोकहल्लिग्धवप्मां 

वितरति बृहदश्मा पवतः प्रीतिमक्ष्णोः ॥ ९ ॥ 
न~~ ------------------ -----------------~-----~------- 

प्रचण्डत्वाभिधानं कदाचिदयं मालतीविरदिणो माधवस्य श्रुतिपथमवतरन्नवाम्भो- 
दध्वनिवत्मतिभातीति शङ्कामुत्पादयन्ननिष्टकारि स्यादिति हेतोः ॥३॥ पता इति। 

एताश्वारण्यभूमयश्वन्दनादिप्रचुरवक्षवनादुत्क्षणादक्षिणारण्यगिरीन्द्रान्स्मारयन्ति। 

तत्ाद्दयेनेयर्थः। कीरयो ऽरण्यभूमयः । पक्रबिल्वफलसुगन्धाः । कि भूतान्भूधरा- 

नित्यपेक्षायां तरुणकदम्बादिवनेरववद्धो ददीकृतो यो ऽन्धकारस्तेन गुरवो ये नि- 
कुजा लतादिपिहिताः कंद्रविशेषास्तेषु गुजन्ती शबग्दायमाना गद्रदध्वनिप्रधनप्र- 

वाहनिःसरणा या गोदावरी तया मुखरितविपुलमेखलाभुव इत्यन्वयः। अयिति। 

मधुमती नदीविशेषः समेदः संगमस्तस्य पावनः परवित्रतोत्पादकः । अपौरषेयभ्र- 
तिष्ठः पुरुषप्रयत्नाजन्यस्थापनः श्रुतिग्रतिपा्यमादहात्म्यो वा स्वणैबिन्दुरिति नाम 
तस भगवतः । जयेति । भुवनभावन चवुदशमुवनोत्पादक, असिल्वरद स- 
मस्तानतकामप्रद्, निगमनिघे समस्तवाञ्यनिधे। आदिगुश्त्वं च सगोदौ बह्मणो- 
ऽप्युपदेशकतवात् ॥ ४ ॥ अयमिति । अयं पवतो नेत्रयोः सं ददयमानो ज- 
नयतीत्यन्वयः तस्य विदोषणानि । नवजलदैः र्यामीकृतोचसानुः । अत एव हृष्ट- 
मयूरीय॒क्ताविच्छिन्नकेकः। तथा रङ्निभिः पक्षिभिः सबलाः कवर ये नीडा- 
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द्धति कुहरभाजामत्र भटूकयूना- 
मनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बक्ृतानि । 

रिरिरकटकषायः स्त्यायते स्छकीना- 
मिमदलितिविकी्णमरन्थिनिप्यन्दगन्धः ॥ ६ ॥ 

(ऊष्वैमवलोक्य । )अये, कथं मध्याहः । तथा हि संप्रति 

कादमयाः कृतमालमुद्रततलं कोयष्टिकष्टीकते 
तीरादमन्तकरिम्विचुम्ितमुखा धावन्त्यपःपूणिकाः । 

दात्यूहैस्तिनिशस्य कोटरवति स्कन्धे निरीय स्थितं 
वीरुन्नीडकपोतकूजितमनुक्रन्दन्यधः कुङ्कुमाः ॥ ७ ॥ 

तद्धवतु । माधवमकरन्दावचविष्य यथाप्रस्ुतं साधयामि । (इति 
निष्क्रान्ता । ) 

शुद्ध विष्कम्भः। 

नोकदास्तेः ज्लिग्धं वपुरस्य स तादक् । शकुनयश्च बलाकाः केकिनश्व ग्राह्याः । 
तेषामेव तदानीं नीडारम्भः । तैरेवश्नेतरयमिः क्वैरता नीडानां खात् ॥५॥ 
दधतीति । अत्र ये तषणाश्च मदरृकास्तेषामम्बूकृतानि सनिष्टीवनानि युक्तानि 
कुहरभाक्तेन प्रतिशब्दगणो्श्नि कर्तणि स्त्यानं स्व्यानत्वं दधति बिभ्रति । यथा 
सछकीनां गरक्षविरेषाणाभिभेः पूर्रे दलिताः पश्वाद्विकी्णौ विक्षिप्ता ये प्रन्थयस्तेषां 
यो निष्यन्दो द्रवः क्षरणं तद्रन्धः स्त्यायते सवतः संहतो भवति । प्रसरतीत्यर्थः।।६॥ 

काम्या इति।कारम्याः मधुपर्णीतरोस्तसिन्कङे निष्पत्रात्। उद्रतदठं त- 
रुणनवपत्रम् । कृतमाख्च्छायम् । कोयष्टिकः पक्षिविशेषः । तस्य वने संभवात् । 
टीकते धावति । तथा सरित्तीरे येऽदमन्तकार्या अतसीपर्यायास्तच्छिम्बिचुम्बित 
मसुखास्तदग्रस्पृष्टमात्रयुखाः । न तु पिपासया ते खादितवन्त इति चुम्बितपद्सया- 

रायः । पूर्णिका अशोकापरनामानः पक्षिविशेषाः । जठ गच्छन्ति । दावयूहैरितनि- 
रख स्यन्द्नापरनाश्नो मूले स्कन्धे जातिखभावात्निरीय सितम् । तथा कतास्थि 
तकुलायवतिपारावतकूजितमनुकयाधोदेे कुकुभाः कूजन्ति । ककुभो म्रामचर 
काठृतिः पक्षिविशेषः । यदाह-“ शरचन्दिकाकारसितपुच्छो नील्गरः स्याद्राम- 

चरकाकृतिः । कुङ्कुभः ऊुककुयारावः स्थलजो रक्तवणेकः ॥' इति ॥ ७ ॥ 
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(ततः प्रविशति माधवो मकरन्द्श्च । ) 
पमकरन्दः--(सकरुणं निःश्वस्य । ) 

न यत्न प्रत्याशामनुपतति नो वा रहयति 
प्रतिक्षि्ठं चेतः प्रविशति च मोहान्धतमसम् । 

अकिचित्कुवाणाः परव इव तस्यां वयमहो 
विधातुरवामत्वाद्भिपदि परिवर्तामह इमे ॥ «८ ॥ 

माधवः--हा प्रिये मारुति, कासि । कथमविन्ञाततस्वमहुत- 
तमं श्चवितिं पर्यवसितासि । नन्वकरणे, प्रसीद । संभावय माम् । 

प्रियमाधवे किमसि मय्यवत्पा 
ननु सोऽहमेव यमनन्दयत्पुरा । 

स्वयमागृहीतकमनीयककण- 

स्तव मूतिमानिव महोत्सवः करः ॥ ९ ॥ 
वयस्य मकरन्द, दुर्म: खलु जगति तावतः लेहस्य समवः । 

इति शुद्धविष्कम्भः । मकरन्दः । सकरुणं निःशस्यात्मगतमेव । न य- 
त्रेति। इमे वयं सवे बुद्धिपौरषोत्सादयुक्ता अपि तस्यां विपदि वतौमहै ति- 
छामः । यत्र विपदि मनः कतं । तामपि तत्प्राधिहेतुं कामन्दक्याश्वासनरूपां 
प्र्याशां नानुप्तति नावलम्बते । तदाश्वासनस्यापिषयत्वेनैवाभावात् । नवा 
प्रतिक्षिप्तं निरार तस्प्राध्षिप्रयाशां रहयति त्याजयति। बहुशो ऽघोरषण्टादिग्यतिक- 
रेऽपि पुनःपुनस्तछ्ाभदसेनात् । मोहान्धकारमेव केवल प्रविशति । मोहश्चात्राक- 
तेव्यतापरिच्छेद्ः । अक्रंचित्छुवाणा विपत्परतीकारानुरूपं किमपि कमोकु्वैन्त आ- 
हारमात्रव्यापाराः पशव इव । अत्र च प्रतिकूठदैवविलसितमेव हेतुर्नास्माकं पुरु- 
पकारवैगुण्यमित्यारायः॥ ८ ॥ माधवः । अविज्ञाततच्वमविलक्षितविनाशकारणं 
यथा स्यादेवं पयेवसितासि विनाशं गतासि । अत एवाद्भृतम् । भियेति । 
प्रियो माधवो यस्या इति प्रियमाधवा स्वभावतो भूत्वा किमस्य निमित्तवत्सला । 
न चादहमन्यः किंतु स एव माधवो यस्तवदर्थे कृतमहामांसविक्रयप्रस्तावोचिततः- 
दराव्यापार इत्यात्मानुरागं मालत्यास्ताटग्विपतप्रती कारकत्वं चात्मनो मनसि ृ- 
त्वाह--यमनन्दयदिति । मां तव करो मूर्विमान्महोत्सव इवानन्दयत् । कीटकर 
इत्यपक्षायामाण्दीतकमनीयकंकण इति । कथमनन्दयदित्यपेक्चायाम् । स्वयमिति! 
यतस्त्वदशंनजडीभुतस्य मम कण्डे उवङ्गिकाधिया स्वकरेण बकुलावरीसमर्पण- 

तया निजदेहदानादपीति योज्यम् ॥ ९ ॥ वथस्येति। दुलभ इति यावत्ते 
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सरसकुघुमक्षामिरङ्गेरनज्गमहाज्वर- 
श्चिरमविरतोन्माथी सोढः प्रतिक्षणदार्णः । 

तृणमिव ततः पाणान्मोक्तु मनो विधृतं तया 

किमपरमतो निरग्यूढं यत्करा्पैणप्ताहसरम् ॥ १० ॥ 

अपिच। 

मयि विमहितप्रत्यात्वाद्िवाहविषेः पुरा 
विकटकरणेमेर्मच्छेदन्यथाविधुरेरि । 

स्मरसि रुदितः लेदाकूतं तथाप्यतनोदसा- 
वहमपि यथाभूवं पीडातरङ्गितमानसः ॥ ११॥ 

(सविगम् । ) अहो नु खट मोः, 

दरति हृदयं गेोद्धेगं द्विधा तु न भिद्यते 
वहति विकलः कायो मोहं न युश्चति चेतनाम् । 

मयि तया मदनोयानप्रस्तावनादारभ्य दरदितस्तावतः ज्नेदस्य जगलन्बत्र मालतीं 

विहायासंमवः । अन्यत्र नायक ईटगनुरागो न दर्दित इत्यथैः । तमेव लेहोत्कषे- 

माद-सस्सेति।मध्वाद्र॑नवमद्िकादिकुखमवसक्षामेः खकुमारेधिरमनवरतसुन्म- 
थनरीरकस्तावत्सोढः।क्षामपदस्य सुकुमारार्थतायामभिमवासहिष्णुतायासुभयन्रापि 

मेवेति बीजं प्रतिक्षणदारुणम्रलयो विशेषण निमित्तमिति ज्वर विशेषणम्। ततस्तदन- 

न्तर च मदप्राप्तिशङ्कायां वरणग्रायान्प्राणान्ममत्वात्तानेव त्यक्तं चित्तं विश्तं न्यव- 

स्थापितम् । आस्तां सर्वमेतयत्तया कुठकुमायोगुरुजनमनादत्य करापणसाहसमनु- 

रागेण पाणिग्रहणसाहसं निन्यूढं निवोदं नीतमतः परं किं ब्रूम इदयाश्चयः ॥ १० ॥ 
अपि चेति कला माक्ती युणान्तरकीतैनेन चतुर्थस्मरावस्थालिद्गेरन्मादाख्य- 

सप्तमावस्थाया भूमिकां रचयनाद-मयीति । स्मरसि यथा त्वं नन्दनविवाह- 
्रस्तावापूव मल्राप्तौ विगलितप्रद्याश्चवाद्धिकलास्णेस्तथा मर्मच्छेदे या व्यथा 
तया विधुरैसिवोद्रेगदायिभी शुदितैस्तथापि तस्यामपि दज्चायां मयि क्ञे्ाकृतं मेदभ्र 
धानमाक्नयमतनोद्धिस्तारितवती । अस्विहमपि यथामूवं याहगासं पीडातरङ्गित- 
चेतास्तथा त्वमेव सवं सरसीत्यन्वयः ॥ ११ ॥ सावेगं ससंभ्रमम् । अद्योशष्द 

आश्व । चु बितके । मोः संबुद्धौ । दलतीति। कभैकतैरि । स्वयमेव विधाय 
मदीयं हृदयं दारणम्रयत्नमतिक्रम्यापि गाढोत्कण्ठं यतो विदीणे किमिति नौपल- 
भयत इलयत्र द्विधेव्युत्तरम् । अन्तरेव हि दलने यादशी व्यथा स्यात्तादृशी व्यथा 

हदि वैत इति मकरन्दे प्रकाशयति । तथा कायः शरीरं हृदयेतरद्विकले वि- 



९२८ मारतीमाधवे 

ज्वरयति तनूमन्तदाहः करोति न मसपता- । 
स्रहरति विधिमेभैच्छेदी न कृन्तति जीवितम् ॥ १२॥ 

मकरन्दः-- निरवग्रहो ददति दैवमिव दारणो विवखान् । 
दयं च ते शरीरावस्था । तदस्य पद्मप्तरस्तः परिषरे मुहमास्यताम् । 
अत्रहि 

उन्नाटाटकमखाकरमाकरन्द- 

निष्यन्दप्तवलितमांसरगन्धवन्धुः । 

त्वां प्राणयिष्यति पुनः परिवतेमान- 
कट्टोटशीकरतुषारनडः समीरः ॥ १६ ॥ 

(परिक्रम्योपविशतः । ) 

मकरन्दः-- (स्वगतम् । ) भवतु | एवं तावदाक्षिपामि | (कारम् ।} 

वयस्य मपित; 

हले मोदं वैचित्यं वहति। यदि मोहः कथमेवं जानासीत्यत्रोत्तरम्। चेतनां मा- 
लतीवियोगवेदनन्ान तु न सुत्वत्येवेयाशयः। तथान्तदांहः स्मरपवनसंुक्षितशो- 
कानलकूपस्तनू दहति । तदं दह भस्मीकरणे" इति धात्व्थाकिमिति भस्मरूपता 
न दृश्यत इत्यत्र भस्मसान्न करोतीप्युत्तरम् । देददाहि यादशी रक्षा तासी वर्तत 
इति व्यनक्ति । तथा विधिरननुकूलमाचरन्ममेच्छेदनशीलः प्रहरतीव । तर्हिं कथं 
जीवसीति चेदत्र न कृन्ततीद्युत्तरम् । चिरमयमनुभवतु यातनामिति जीविताङ्- 
न्तने देतुः ॥ १२॥ मकरन्दः। निरवग्रहयो निरहूरो निर्मदो वा । निरवग्रहमिति 
क्रियाविशेषणं वा । देवं प्राक्तनमस्मत्कर्मेव रविरपि प्रचण्डकरो मध्याहव तवां दहति । 

दयमीदसी दुरतिक्रमदश्लान्तरावतरणलिद्गभूता । पद्यसरः पद्मप्रधाने सरः । उन्ना- 
रेति। अत्र सरसि त्वामीदग्दशापन्नं पवनः प्राणयिष्यति । मरद्विशेषणान्याह-- 
उत्नाठेति । उद्रतनालानि यानि बालकमलानि म्रव्यग्रविकचानि । तेषामाकर उ- 

त्प्तिस्थानं तत्र यो माकरन्दो निष्यन्दः छतिः । क्षरणमिति यावत् । तेन संव- 
कितो मिक्नीभूतो यो मांसलः पुष्टो गन्धस्तद्रन्धुस्तत्सह चरः । तथा पुरः परिवर्व- 

माना ये कष्नोलास्तेषां शीकरा एव तुषार स्तैजडो मन्दगतिः ॥ १३॥ अथ मक- 
रन्दो मित्रस्य दुरन्ताधिदशेनेन शरान्तचित्ततया विरदहिविपक्षतामुदहीपनभावनां बि. 
स्मरस्य माधवस्यान्यचित्तताकरणाय तानेवोपन्यस्यति । आक्षिपाम्यन्यमनस्कें 



नवमोऽङ्कः । २२९, 

एतस्मिन्मदकटमटिकाक्षपक्ष- 
व्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः । 

ाष्पाम्भःपरिपतनोद्रमान्तराखे 
टर्यन्तामविरहितश्चियो विभागाः ॥ १४ ॥ 
(माधवः सोद्रेगमुत्तिष्ठति । ) 

मकरन्दः -- कथं निष्मतिपत्तिशूल्ययुत्यायान्यतः प्रवृत्तः । 
(निःश्वस्योत्थाय । ) सते, प्रसीद् । परय । 

वानीरप्रपतैर्निकुञ्जसरितामासक्तवापं पयः 
पयेन्तेषु च यूथिकाुमनपामुनम्भितं नार्कैः । 

उन्मीरत्कुटजप्रहापिषु गिरेरारम्न्य सानूनितः 
स, = च (~ 

प्रागभागेषु शिखण्डिताण्डवतिधौ मेधेवितानायते ॥ १९५ ॥ 
अपिच। 

जम्भाजजेरडिम्बडम्बरघनश्रीमत्कदम्बदुमा 

रोखाभोगभुवो भवनि ककुभः कादम्विनीदयामखाः। 

करोमि। एतस्मिन्निति । एतस्मिन्सरसि भूप्रदेशा दद्यन्ताम् । प्रदेशानां वि 
दोषणान्याह--सहषंमन्द्रध्वाना ये मद्धिकाक्षा हंसविशेषास्तेषां पक्षन्याधूताः पूवे प 
श्वात्तफुरन्त उरवो दण्डा येषां पुण्डरीक्राणां तानि येषु भूभगेषुते तादशाः । 
वाष्पराम्भःपूरितलोचनत्वात्कथं दर्यन्ताभित्यत आह- एकस्य बाप्पाम्भसः परिप- 
तनमन्यस्यो द्रमनमित्यनयोरन्तराटे ॥१४॥ माधवस्य मकरन्दोक्त विनोदनोपदेश 
एवोद्रेगनिभित्तम् । मकरन्दः । निष्परतिपत्या मम तावद्राक्यार्थानवबोधेन शूल्यं 
दूल्यहूदयता यथा स्यादेवमुत्थाय मकरन्दोपदिष्टात्मविनोदनहेतून्विपरीताना- 
डयावलोकयिवुमसम्थैः।उत्थायान्यतोऽस्मात्स्थानत्स्थानान्तरं गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः 

अथ मकरन्दो मिस्य दुःसहं दश्चान्तरमापततपरतिकतुमसम्थो निःश्चसख वदति- 
प्रसीद चित्तस्याभिलाषितां मुज्च । अथवा प्रसन्नो भव । वानीरेति। वयस्य नि- 
कुज्ञसदितानां नदीनां वेतस्तकुसुमेर्हतुभूतेः प्रा परसौरभं पयः पद्य । अत्र मनो विनो- 
द्येयाशयः । पय॑न्तेषु नदीनां तरेषु । यूधिकाऊुघुमानां जाल्कैमुकुलरज्जुम्भितं 
विकसितं तदपि पदयेत्यादायः । इतश्च सानूनालम्य्य शङ्गाण्याधारीकृत्य मेधेम- 

यूरोद्धतनरत्तनिमित्तं वितानायते पटमयनत्तमण्डपतयावा्यंते । केषु ॒देशेष्वित्यत 
आह । ्ागभागेष्ु गिरिभागेषु । विकसत्कृटजङुमेः प्रकृ हासस्तद्रत्यु ॥१५॥ 
जुभ्भेति। जृम्भा विकासस्तेन जजैरः शिथिलसंहति्यो डिम्बडम्बरः कलि- 

मा० २० 
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उदत्कन्दलकान्तकेतकभूतः कच्छाः सरित्लोतसा- 
माविगन्धरिदीन्धडोधकुसुमस्मेरा वनानां ततिः॥ १९॥ 

माधवः-- सते, पदयामि। किं तु दुरारोकरमणीयाः रप्रत्य- 

रण्यगिरितटभूमयः । तत्किमेतत् । (षाम् । ) अथवा किमन्यत् । 

उत्फुलार्जुनसमैवातितवहत्पोरस्त्यश्नजश्रामर- 
्परद्धोरप्वसितिन्द्रनीरराकरल्लिग्धाम्बुदश्रेणयः । 

धारातिक्तवसुंधरासुरमयः प्राप्तास्त एवाधुना 
घर्माम्भोविगमागमव्यतिकरश्रीवाहिनो वासराः ॥ १७॥ 

हा प्रिये मरति, 

कासमूहस्तेन घनश्रीयुक्तकदम्बदमाः दोलपरिसरथुबो भवन्ति । एतान्मनोविनोद- 
नार्थं पद्येत्याश्चयः । अत्र रैलुवोऽचुवायाः कदम्बहुमा विधेयाः। एवं दिशो मेघ- 
माङादयामा भवन्ति । तच्रत्यककुभो मनो विनोदनत्वेनावलोकय। तथानुवायविधेय- 
भावौ च 1 तथा सरितप्रवाहानां कच्छा येऽनूपप्रायदेशा उदत्कन्दलाश्च ते कान्त - 
केतकरभतश्चेति संप्रतिपन्नास्तेष्वपि मनो विनोदयतामित्याशयः । तथा वनानां 

ततिराविभूतगन्धानि यानि शिीन्प्रलोघ्रयोः कुष्ठमानि तैः स्मेरेव स्मेरा । ते 
मनोविनोद्ननिमित्तमि्याशयः । अनेन प्रबन्धेन विरदिवरगात्यन्तानिष्टहेतुरासन्नो 

वधैतुः सूच्यते । रिीन्ध्राः पुनागविरोषाः । रम्भेत्यन्ये । शशिढीन्धः कन्दली- 
पुष्ये करच्निपुटकाष्ययोः* इति विश्वः । चरिपुटकेति विचिकरविशेषः ॥ १६ ॥ 
माधवः। मवद्रचनगोरवेण परयामि । दुरालोकत्वमस्यां दशायां स्मरोहीपक- 
त्वेन रमणीयत्वं तु उुखिनामविरदिणामरण्यगिरिभूमीनामिति विवेकः! तक्किमेत- 
दिति सामान्योक्तो नपुंसकलिङ्गता । कोऽयं सवैविदः सुहृदो ऽव्यर्थश्रतिकूलानामेव 
भावानां मम दुःखशान्व्यर्थमुपन्यासक्रम इत्यमिप्रायः। अथवा । किमन्यद्धाग्यविप- 
येयात्निमित्तान्तरं वयस्स्योपन्यासक्रमे गवेषणीयमिति स्वात्मगत मेव संव्रणोति । 
यद्रा रमणीयानां दुरालोकत्वे निमित्तं विसरान् । अथवा किमन्यत्ते दिवसाः 
प्राप्ता ये दुरालकत्वे निभित्तानीत्यथैः । कीटशो दिवसा इत्यत आद-- उत्फुलि- 
ति। विकसितानि यानि ककुभसालकुयुमानि तैवांसितो वहन्गच्छन्यः प्रचण्डः 
पुरोवातस्तव्प्रे्ठीटेनान्दोलनेन स्खलिताः स्वस्थानाचलिता शन्द्रनीलशकर्वत्ि- 
ग्धा मेघपड्कयो येषु दिवसेषु तायाः । तथा नूतनासारसिक्तमेदिनीपरिमलग- 
न्धाः । तथा प्रस्वेदजलस्यासारपवनरेत्यायो विगमो विनारस्तथा प्रचण्डाषतापाच्च 
जननमाविभौवस्तयोन्येतिकरो व्यामिश्रणं तच्छोभावहनद्ीलाः॥ १७॥ हा इति 
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तरुणतमाल्नीख्वहुरोत्रमदम्बुधराः 
रिरिरसमीरणावधुतनूतनवारिकणाः । 

कथमवछोकयेयमधुना हरिहेतिमती-. 
मेदकठनीठकण्ठकल्है्ुखराः ककुभः ॥ १८ ॥ 

(निःश्वस्य शोकार्तं नाटयति) 

मकरन्दः-कोऽप्यतिदारुणो दशाविपाको वयस्यस्य संप्रति 
वतते | (सालम्। ) मया पुनरज्ञानेन वजञमयेन किल विनोदः प्रा- 
र्धः । (निःशवस्य। ) एवं च प्थवसितप्रायेव नो माधवप्रत्यारा । 
(सभयं विलोक्य । ) कथं प्रमुग्ध एव । हा सरसि माति, किमपरम् । 

निरनुकोशासि । 
अपहस्तितबान्धवे त्वया 

विहितं साहसमस्य वष्णया | 

विषादयोतकमन्ययम् । तरूणेति । हा श्रिये, त्वमपि यदि मद्वियुक्ता जीवन्ती 
तिष्टसि तत्कथमधुनेदसो दिशो द्रष्टं शक्यास्तकतकरथमवलोकयेयम् । कीदर्यः क- 
कुभ इत्यत आह प्रीढतापिञ्छतस्वन्नीलास्तथा बहुला बहवस्तथोन्नमन्तो मेषा 
याघ् तः: । तथा शीतमारेतावधूनितप्रत्यग्रसीकराः । तथा हरिहेतिमतीरिन्दका- 
मकयुक्ताः। तथा मदेन हर्षण कला ये नीर्कण्ठकल्हास्त्युखराः । अत्रेन्धचाप- 
व्याप्तास्तथा मदान्धबर्दिकलददईःशब्दान्विताः कथमवलोक्याः संप्रतीददयां दशा- 

यामिति दुराखोकते हेतुः शब्दो ध्वनिः। अथस्तूहीपनविभावत्वेन ॥ १८ ॥ विर. 
हिजनात्यन्तानमीष्टा उन्नमदम्बुधरादिभिन्यीप्ताः कथमवलोकया माध्यैरिति शो- 
कशित्तैधुर्यम् । आर्तिः पीडा । नाययति माधवभूतो नटो नतु माधव ए । 
यतोऽवस्थानुकृतिनौव्यमुच्यते । न च माधवः स्वस्यावस्थामनुकरो तीति युक्तम् ॥ 

मकरन्द्ः। कोऽपि वक्तुमप्यशक्यो दशाविपाको मरणावस्थारूपः । वज्जमयेन ॥ 
सुहृद्विनाशदशेनदशायामपि जीवतीति वज्जमयत्वहेुः । विनोदो दुःखनिवारणो- 

पायः । माधवख जीवनोपाय इति निःश्वख चिन्तयति-एवं चेति । आश्वा- 
सनोपायाभावादवसितप्रायेव समाप्तैव । सद्युः भ्रियात्वेन सखीति संबोधनम् । 
किमपरं भवद्वहुदूषणोक््या प्रयोजनम् । निरनुक्ो शासि निदंयासीत्येतावतेव त्वया 
संदतानि स्वदृषणानि ज्ञेयानि । यथा त्वयानव्रल्ोकिंतः पतियस्तवल्माप्िनिमित्तमार- 

ग्धमहामांसविकरयप्रपङ्गेन त्वनीवितं रक्षितवास्तथा त्वमपि कुतोऽप्यतार्किताग- 
मना माधवजीवितं न रक्षसीति निरनुक्रोशा । अपहस्तितेति । मारतीसं. 
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तदिहानपराधिनि भिये 
सति कोऽयं करुणोज्ज्ितः कमः॥ १९ ॥ 

कथमदापि नोच्छृप्तिति। हन्तः मुषितोऽसिि । 

मातमातदलति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः 
शत्यं मन्ये नगदविकरज्वालमन्तज्चैखमि । 

सीदन्नन्धे तमसि विधुरे मज्तीवान्तरात्मा 
विष्व्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ २०॥ 

कष्टं मोः, कष्टम् । 

बन्धुताहृदयकोमुदीमहो 
माटतीनयनमुग्धचन्द्रमाः । 

पोऽयमदय मकरन्दनन्दनो 

जीवलोकतिलकः प्रीयते ॥ २१ ॥ 

हा वयस्य माधव, 

गात्रेषु चन्दनरसो हशि शारदेन्दु- 
रानेन्द एव हृदये मम यस्त्वमासीः । 

नोधनमनपेक्षितमातृपित्रादिसंमतिरिति । यया त्वया तदानीमस्य माधवस्य लो. 
भेन स्वकरापणसाहसमनुष्टितं तदेवमनपराघे कोऽयं निष्करुण: कमो व्यापारः 

॥ १९ ॥ मातरिति। दलति स्फुटति । ध्वंसते तुव्वति । देहबन्धः शरीरावयव- 
संधिस्थानम् । इईदशपुरुषप्रकाण्डन विना जगच्छरन्यं जानामि । तथाविच््छिन्न- 

ज्वाटं यथा सादेवमन्तहृदये ज्वलामीव ज्वलामि । तथान्तरात्मा सीदनवसनी- 

भवन्नन्धयती खन्धमरिमिस्तमसि भञ्जतीव। विष्वक्रसर्वैतो मोहः स्थगयति सर्वेन्दि- 

यतृत्तीराव्रृणोति । विधुरो ग्याकुलः । कथं मन्दभाग्यः करोमि । अस्य प्राणरक्षा 

मिति रोषः। अथवा कथमिति किंमित्य्थंऽग्ययम्। किमिदानीं करोमीत्यथः॥२०॥ 

बन्धुतेति । बन्धुता बन्धुसमूहः । तचित्तत्य कृते कोमुदीमह इव कोमुदीमहः । 
महश्द उत्सवे । मालतीनयनयोः कृते प्रतिपच्चन्द्रः । असंपूणेदरेनविषयल्वेन कदा 
सम्यड्यनविषयतां यास्यतीलयस्या उत्कण्डाजनकत्वेन सुग्धचन्द्रत्वो क्तिः।मकरन्द्- 
नन्दनो मकरन्दानन्दनिमित्तं जीवलोकल्य तिलक इव । तिलको मण्डनविरोषः।प्रली- 

यते नदयति॥२१॥ गात्रेष्विति । आलिङ्गयमानो गात्रेषु चन्दनरसः। दरयमानो 
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तं त्वां निकामकमनीयमकाण्ड एव 

कालेन जीवितमिवोद्धरता हतोऽसि ॥ २२ ॥ 
( स्परान्। ) 

अकरण वितर स्मितोज्ज्वछां 
दशमतिदारुण देहि मे गिरम् । 

सह चरमनुरक्तचेतपं 
प्रियमकरन्द् कथं न मन्यपे ॥ २३॥ 

- (माधवः संन्ञां लभते ।) 

मकरन्दः-(सोच्छसम् ) अयमचिरधौतरानपट्ररुचिरमांसच्छ- 
विनेवजङ्धरस्तोयरीकराप्तरेण संजीवयति मे प्रियवयस्यम्। दिष्टया 
समुच्छितस्तावत् । 

माधवः-तत्किमिवात विपिने परियावार्तीहरं करेमि । 
फटमरपरिणामरयामजम्बूनिकुज्ञ- 

स्वनतनुतरद्वामुत्तरेण स्वन्तीम् । 
ए । 

टि ररचन्द्रः। विभाव्यमानो हृदय आनन्द एव मतैः । निकामकमनीयं स्वभा- 
वरम्यं स्राुद्धरता खोकान्तरं नयता जीवितमिवोद्धरता। एतच्च सरव विलापप्रका- 
रत्वान्न तावद्रसविशेष्रपोषमावहति॥ २२ ॥ स्पृशन्माधवररीरम्। अकरुणेति। 

सितसाहचर्यणोज्ज्वलामकटषां टरं वितर । तथातिदारुण गिरं स्मितोज्ज्वलां 

देहि । प्रियो मकरन्दो यख तादक्, तत्संबोधनम् । मां सदचरमनुरक्तचित्तम्, 
न तु बाह्यायुरागम्। कथं न मन्यसे कथं न जानासि । किमहं कदाप्युपरक्तचेता 

इति भावः। अत्र विरिष्टदग्वचनदानमात्रेणेवेदानीं मम जीवनं स्यात्तन्मात्रेऽपि किं 
ते वैमुल्यमकर्णेति दारुणत्वोक्तो निमित्तम् ॥ २३॥ मकरन्दः । अचिरधौतः 
सयोनिर्मटीकरृतो राजपद: इयामः पाषाणविरेषसतद्रदेव रुचिरा रम्या तथा मांसला 
पुष्टा छविरयैख तादगभिनवमेषसमूहः । आसारो धारासंपातः। अत्र वियोगिनी मा- 
धवस्योच्छरसे विरदिवगीतिदुःसदनवजल्धरासाराजुकूठत्वे प्राथेनं मकरन्दस्य्रि- 
याविरहितात्मसमानतयान्येष्वपि जलधरादीनां चुखजनकतया घ्रान्तेज्ञेयम्।दिषटटया 

भाग्येन ममात्मनश्च । उच्छुत्ितो विमुक्तनिरद्धोच्छासस्तावदयं उत्त इलयारयः ॥ 
माधवः- तदिति । एति जीवन्तमानन्द्ःत्यस्यापि वाल्मीकिवचसः प्रत्याशा- 
वलम्बनीयेति भावः । चिरेणामुमुपगम्येति पूरणीयम् । किमिति सामान्यजातो नपुं 
सकत्वम् । प्रियायै मल्कुशल्वातौसम्पकम् । फभरेति । अदेः शकं नवो मेषः 
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उपचितघनमारप्रोढतापिन्छनीटः 
श्रयति रिखरमद्रैनूतनस्तोयवाहः ॥ २४ ॥ 

(स्षरभससुत्थायोन्मुखः कृताज्टिः ।) 

कचचित्परम्य प्रियसहचरी विद्ुदाटिङ्गति त्वा- 
माविभूतप्रणयसुयुखाश्चातका वा भनन्ते । 

पौरस्त्यो वा सुखयति मरुत्साधुवाहनामि- 
्विष्वग्िभ्रत्युरपतिषनुरुक्ष्म लक्ष्मीवदेतत् ॥ २५ ॥ 

(आक्यं ) अये, अयं प्रतिरवभरितकन्दरानन्दितोत्कण्डनीलकण्ठ- 
कलकेकानुबन्धिना मन्द्रहुकृतेन मामनुमन्यते । यावद्म्यथये । म 
गवन् जीमूतः 

श्रयत्ति। तदेनमेव वाताहरं करोमीलयाशयः। केत्यपेक्षायामुत्तरेण खवन्तीमिति यो- 
ज्यम् । खवन्त्या उत्तरस्यां दिदयदूरे फकभरस्य यः परिणामः पाकस्तेन द्यामा या 
जम्बूलतास्ताभिर्वषटितो यो निकुञ्जस्तत्न यत्स्खलनं प्रतिघातस्तेन तनवस्तरङ्गा 
यस्यास्तथोक्ताम्। तथोपचितघनमाला निरन्तरपङ्कयो ये तापिञ्छास्तद्रनीर इति 

तोयवाहविशेषणम् ॥ २४॥ कञ्चिदिति। कचिच्छब्दः कामप्रवेदने । स्वीयं कार्म 

मनोरथं कथयेत्यर्थः । सौम्येति संबोधनम् । विरहिवगैविरोधिनोऽपि कशीकरासारेण 
सय एव मोहनिरासद्रारा कृतोपकारत्वात् । प्रियसहचरी विदुत्वामालिङ्गति । 
माटतीव मां विहाय कापि गतेत्याश्ञयः । तथाविभूतो यः प्रणयः प्रीतिस्तेन स- 
मुखाः प्रसन्नमुखाश्वातकास्लां भजन्ते । मकरन्दादिवन्मां परिलयक्तवा कापि गते- 
व्युन्मादवेगान्मकरन्दं परयतोऽप्यपरयत् इवोक्तिः। पुरोवातो वा सवाहकः साघु 
भद्र यथां स्यादेवं त्वां सुखिनं करोति । विष्वक्सवैतः सुरपतिधनुरेव लक्ष्म चिदं 
तद्विभ्रद्धिभ्राणेति जल्दसंबोधनम् । कीटग्लक्ष्मेत्यपक्षायां लक्ष्मीदत्कान्तिमत् 
॥ २५॥ अयं मेषध्वनिमनुमत्युत्तरमाशङूमानो माधवः पुनराह-अयं मेधो माम- 

नुमन्यते । स्वाभिलाषितं वदेति मय्यनुज्ञां ददातीत्यथैः केनानुमन्यत इत्यपेक्षायां 
मन्द्रहुकृतेनेति पदम् । प्रतिशब्दभरिता याः कन्दरास्तास्वानन्दितास्तथोत्कण्डा उ- 
न्रमत्कण्डा ये नीलकण्डास्तेषां कला मन्द्रा या केकास्तदनुबन्धिना तस्संमितेनेति 
योजना । दत्ताजुमतिस्तावदयम्। तदिदानीं यावद्भ्यथये । यावदित्यवधारणे। शयाव- 
तावच्च साकल्येऽवधौ मनिऽवधारणे" इत्यमरः । तेनाभ्यथेय एवैनमित्यर्थः। भगवन्नि- 
ति। पूज्यत्य्थः। भगवच्छब्दः पूजायाम्। पूज्यो ऽपि पराध्यैते। तथोक्तम्--याच्जा 
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दैवात्पदयेजगति विचरन्मत्पियां मालतीं चे- 
दाश्वास्यादौ तदनु फथयेमाधवीयामवस्याम् । 

आशातन्तुनं च कथयतायन्तमुच्छेदनीयः 
प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायतक्ष्याः प्त एकः ॥ २६ ॥ 

(सदम् ।) अये, प्रचटितः । तदन्यतः संभावयामि 1 (इतति परिकामति ॥ 
मकरन्द्ः-- (द्रेम् ।) कथमिदानीसुन्मादोपराग एव माधवः 

नदुमास्कन्दति । हा तातः हा अम्ब, हा भगवति, परित्रायस्व माम् । 

परय माधवस्यावस्थाम् । 

माधवः-- पिक्प्रमादः । 
वि 9 

नवेषु छोधप्रसवेषु कान्ि- 
टेशः कुरङ्धषु गतं गजेषु | 

ठताञु नम्रत्वमिति प्रमथ्य 

व्यक्तं विभक्ता विपिन प्रिया मे॥ २७ ॥ 

हा प्रिये मारति। | 

वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा" इति । दैवादिति । जगति यदि स्वेच्छया वि- 

चरन्दैवात्कछाकतालीयन्यायेन प्रियां मारुतीं परयेसदा मारुतिः सीतामिवाद्वास्य 

जीवति त्वस्य इत्यादिवचनैस्तदनन्तरं माधवावस्थां कथयेः । माधवोऽहमिति प्र 

सङ्कास्वनामापि कथयति । ईदर्यामवस्थायां किं जीन्यत इत्युक्तौ तदवस्थां कथ- 

यता त्वयाशातन्तुमत्मापिप्रत्यारारूपो जीवितालम्बनभूतो नात्वन्तसुच्छेचः । त्व- 

वियोगे वहयितो न जीविष्यतीस्येवंविधैरवचनैरिर्थः। स एवेक आशातन्दुस्तसखया 

आयताक्ष्याः प्राणरक्षां करोति यतः। तथोक्तमन्यत्रापि--आश्चाबन्धः कुञुमसट- 

राः प्रायशो हयङ्गनानाम्।* इति ॥२६॥ अये, मद्रचसि कृतावधानो मद्हमन्वेषणाये 

प्रचलित इति सदषैत्वे हेतुः। तदन्यतः संभावयामीत्यन्यन्न संचरणमीदक्तदन्वेष- 

णार्थम् मकरन्द्ः। उन्माद एवोपरागो राहुग्राहो माधव एवेन्ुस्तमास्कन्दत्यभि- 

भवति । हा तातेत्यादिपितृमातृनामोचचारणे मकरन्दस्य बाल्यात्परं प्रथमयौवनं यो. 

तयति। भगवतीति कामन्दकीनामम्रहणं विपत्निरासार्थम्॥ माधवः । धिक्प्रमा- 

दोऽनवधानमस्मदादीनाम्। नवेष्विति। यतो मे प्रिया दूरेरेभिलोपरप्रसवादिभि- 
रस्मिन्वने प्रमथ्य भङ्क्त्वा व्यक्त स्फुटं विभक्ता। तथा हि तत्कान्तिनूतनलोधरप्रस- 

वेषु, तथा हरिणेषु दयः, तथा गजेषु गमनम्, तथा लतासु नम्नतवम् । दद्यत इति 
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भकरन्दः- 

युहदि गुणनिवापे प्रेयसि प्राणनाथे 
कथमिव सहपांयुक्रीडनप्रोदस्स्ये । 

प्रियजनविरहाधिन्याधिखेदं दधाने 
हतहृदय विदीयै लं द्विधा न प्रयासि ॥ २८ ॥ 

माधवः-सुलभानुकारः खलु जगति बेधो निमोणसंनिवेशः । 
भवत्वेवं तावत् । (उचैः । ) अयमहं भोः प्रणिपत्य । ) भूधरारण्यवा- 
सिनः सत्त्वाचिन्ञापयामि। सुहरतंमवधानदानेन मामनुगृहन्तु मवन्तः। 

मवद्धिः सवाङ्गपरकृतिरमणीया कुवधू- 
स, 

रिदिस्थदृष्टा वा विदितमथवास्याः किमभवत् 
वयोऽवस्थां तस्याः श्रुणुत सुदो यत्र मदनः 

प्रगस्मनव्यापारश्चरति हदि मुग्धश्च वपुषि ॥ २९ ॥ 
कष्टं भोः । 

सवेत्राध्याहायैम्। इतीति प्रकारे ॥२७॥ मकरन्दः--सुहदीति । सुहृदि मित्र 
गुणवति प्रीतिविषये प्राणनाये येन विना प्राणान्धतु न शक्यते । तथा पांसुकरीड- 
नादारभ्य प्रौढसख्ये | प्रियावियोगजन्यो य आधिर्मनोन्यथा यैव व्याधिस्तद्रेगं बि- 
भ्राणे सति हतहृदय, विशयं विशी्णीभूय कथं द्विषा न भवसीति ।। २८ ॥ मा- 

श्रवः। किंवित्शान्तोन्मादवेगो लोघ्प्रसवादिषु प्रियाविभक्तेति सादृद्यनिवन्धना 
्रान्तिरिति जानातीत्य्थैः। भवतिवत्येवं तावद्धवतु। जीवतु जीवन्ती तावक्कापि 

वर्तत दइ्यर्थः। उञ्चैरिति । वदतीति रोषः। अयमहं प्रथमं प्रणम्य पर्वैतं वनचरा- 
न्सत्वारिसहादीन््राणिनो विज्ञापयामि । ते गत्वामां मुदूतेमनुग्रहन्त्ववधानमात्रेण । 

न बहु किचिस्ार्थयामीत्यथैः । भवद्भिरिति । इदस्थरिद वने स्थितिभद्धिः। कल- 
वधूः काचिदृ्टा । कुलवधृशब्देन वाराद्गनाग्यावृततं साध्वीलिङ्गमसाधारणं सूचितम् । 

सर्वाङ्गपकृतिरमणीयेति । सवेरारीरावयवेषुं स्वभावरमणीयत्वं न त्वठंकारादिङृतं 
रमणीयत्वमस्ाधारणम् । त्टक्षणं कथितम्! अथन दृष्टा तियं तदा परं प्रामाण्येन 

विज्ञायते । कि तस्याः समभवदिति। कीट सी वयोवस्था तस्या इति ज्ञातुमिच्छास्ति 
चेत्तदा श्रणुत । यस्यामवस्थायां हृदि प्रौदव्यापारो मदनश्वरति वपुषि च रमणीयो 
मुग्ध इति। तेन च प्रथमयोवनदशापि सूचिता। तछक्षणं भरते--पीनोरूगण्डज- 
घनमधरं स्तनककैदं पतिमनोक्ञम् । स॒रतं प्रति सोत्साहं प्रथमं तयोवनं कामः॥' 
इत्युक्तम् ॥ २९ ॥ कष्टं भो इति प्रियाप्रास्युपायाभावेन नेरादयाहुःसहदुःखयो- 
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केकामिनींङकण्ठस्तिरयति वचनं ताण्डवादुच्छिखिण्डः 
कान्तामन्तःप्रमोदादमिपरति मद्भ्रान्ततारश्चकोरः। 

गोखाङ्कूलः कपो द्ुरयति रजता कौसुमेन प्रियायाः 
कं याचे यत्न तत्र ध्रुवमनवसरग्रस्त एवाधिमावः ॥ ३० ॥ 

अयंच 

दन्तच्छदारुणिमरज्ञितदन्तमाल- 
मुन्नम्य चुम्बति वदीवदनः प्रियायाः | 

काम्पिल्यकप्रप्तवपाय्टगण्डपाहि- 
पाकारुणस्फुरितदाडिमिकान्ि वक्रम् ॥ ३१॥ 

अयं च रोहिणानोकहस्कन्धविश्रान्तकण्ठः करी । कथमघ्राप्य- 

नवप्तरः । 
कण्टरूकुहमलितेक्षणां सहचरीं दन्तस्य कोस्या ङ्लि- 

नपर्यायव्यतिकीर्णकणैपवनेराह्ादिभिवीजयन् । 
जग्पर्धिमेवपछकीकिपल्येरस्याः स्थितिं कलपय- 

न्नन्यो वन्यमतङ्गजः परिचियप्रागरम्यममभ्यस्यति ॥ ३२ ॥ 

तकम्। केकाभिरिति। कं याचे कं प्रा्थयामि। प्रियाकत्याणवार्तामिति रोषः । 
यथा मदीयोऽर्थिभावः प्राथेक्त्वमेव निधितं स्वानां मयूरादीनामनवसरेणा- 
नवकाशेन प्रस्तो निराकृतः। तथाहि नीलकण्ठस्तावत्ताण्डवादुद्धतनृत्तादुच्छिखण्ड 
उच्चैः कृतव्दभारो मदीयं वचनं तिरयति नाकैयति । चकोरश् स्वकान्तामन्तः 
प्रमोदादभिसरति। न ममवचो बहुमन्यते। गोलाङ्गलश कृष्णञुखो वानरविरेषः । 

परागेण प्रियायाः कपोलं चर्चयति। अतो ऽनवसरहैतव उक्ताः ॥ ३०॥ दन्तेति । 
अयं वलीवद्नो सोहितवक्रवानरः प्रियाया वक्र मुन्नमस्य चुम्बति । वद्नविरोषण- 
माह-अधरारणिन्ना रक्तीकृता कमनीया दन्तपड्कियत्रे वदने तत्तादृक् । तथा 

रोचनिकाफलवत्पाटला कपोरपालियंत्र तत्तथा । पाकेनारणं नीजोच्छुसेन 
स्फुटिते यदाडिमं तस्येव कान्तिर्यत्र वक्रे तत्तादगित्यथैः ॥ ३१ ॥ एष करी । 
तिष्ठतीति रोषः । रोहिणतश्मूठे विश्रान्तप्रीवः । रोहिणो वटः । अनवसरो 
मद्रचनस्य । कण्ड्ूकुडमलितेति। अन्यः कोऽप्यये वनगजः कन्ताबु्रत्तिप- 
रिचये प्रोडिमभ्यस्यति । किंकु्वेनित्ययेक्षायां कण्डूयनेन मुकुलितनयनां भियां 
दन्तस्य कोथा लिखन् । तथा पयायेण क्रमेण व्यतिकीणो विक्षिप्तौ करभौ तत्पव- 
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(अन्यतो विलोक्य । ) अयं तु 

नान्तवैषयति ध्वनत्सु ज्देष्वामन्द्रसुद्र्ितं 
नापसतत्रात्रस्ः करोति कवलानावभितैः रवैः । 

दानज्यानिविषादमूकमधुपव्याप्रङ्दीनाननो 
नूनं प्राणस्मावियोगविधुरः स्तम्बेरमस्ताम्यति ॥ ३६ ॥ 

अलमनेनाप्यायापितेन । (सानन्दम् । ) एष सानन्दसहचरीसमाक- 
ण्यमानमधुरगम्भीरकण्डगर्जितध्वनिरपरोऽपि मत्तमातङ्गवमपाल्कःप्र- 
त््रविकपितकदम्बप्तवादिपुरमिशीतटमोदबहुरपवितमांपककपो- 
लनिष्यन्दकदेमिततीरं सुद्धतकमटिनीलण्डप्रकीणकेसरशणारकन्द्- 
रनिकरमनवरतप्रवृत्तकमनीयकणतारताण्डवप्रचरकणैनजैरिततर- 
लतरङ्गविततनीहारवित्रस्तकुसपारसं सरोऽवगाह्य क्रीडति । मवतु । 
एनमामापे । महाभाग नागपते, छाध्ययौवनः सखस्वि । कान्तानु- 
वृत्तिचातुयमप्यस्ति भवतः । (सापवादम् ।) 

नेराह्वादिमिः खखजनकरैरनुचरीं वीजयन्। तथा भुक्ताः प्रत्यग्रसछकी पतैः सल्याः 
करिण्या वृत्ति समपैयत्निति ॥ ३२ ॥ नान्तरिति । अयमन्यः । नूनं शङ्क । 
प्राणसमा प्रिया तद्वियोगेन विधुरः स्तम्बेरमो गजस्ताम्यति । यतो गजैस्ु 

मेघेषु तद्रर्जितं न वधेयति नाविष्करोति । तथासन्नान्निकटत्सरोवरादावर्ितैः 
शेवकैः कवलान्न करोति । तथा मदख या ज्यानिहीनिस्तया मद्पाताभावेन यौ 
विषादस्तेन निःशष्दा ये मधुपास्तेषां यो व्यासङ्गो विश्शिद्ासक्तिमदनसयानाखा- 

दनाय निश्वरुतया ख्यरूपस्तेन दीनम प्रहृष्टं वदनं यस तादक् ॥ ३३ ॥ म 
व्समानव्यसनो ऽयम्, तदलमनेन संलपद्वारायासितेन। एषोऽपरो यूथनाथः सैला- 
पयोग्य इत्याशयः) अस्य विरोषणम्-सानन्देति। सानन्दा य। प्रियतमा तया 
समाकण्यैमानो विरिष्टध्वनिर्यसख । सरोवरं कमतापन्नमवगाह्य विहरतीत्यन्वयः । 

सरोविरोषणान्याह--प्रत्यभ्रविकसितेति। प्रत्य्रविकसितो नूतनविकसिती 
यः कदम्बकुषुमसमूदस्त्समानः सरमः शीतलो य आमोदस्तेन बहुलः प्रमूत- 
स्तथा संवरितः पुञ्जीभूय स्थितोऽत एव मांसलः पुष्टी यः कपोलनिष्यन्द्- 

स्तेन संजातकदंमं तटं यस्य सरसस्तादक् । तथा समुद्रृतानि यानि कमलिनी. 
खण्डानि पद्धिनीकदम्बानि तेभ्यः प्रकीणौ विक्षिप्ताः केसरादयो यख सरसः । 
अनवरतमविच्छिन्नं प्रत्तं कमनीयं यत्कणतालयोस्ताण्डवमुद्धतगृत्तं तेन चण्डौ यौ 
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टीलोत्ातख्णाकाण्डकवल्च्छेदेषु संपादिता 
पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्टूषमंक्रान्तयः। 

सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुन- 
नै लेहादनराटनाटनहिनीपत्रातपत्रं धृतम् ॥ ६४ ॥ 

कथमवधीरणानीरमरं त्रनति हन्तः मूढ एवासि, योऽस्मिन्वनचरेऽपि 
वयस्यमकरन्दोचितं व्याहरामि । हा प्रियवयस्य मकरन्द; 

धिगुच्छरपितवेशसं मम यदित्थमेकाकिनो 
धिगेव रमणीयवस्त्वनुभवाद्ुथा भाविनः । 

त्वया मह न यस्तया च दिवसः स विष्वंपततां 
प्रमोदश्रगतुष्णिकां धिगपरत्र कामादुषे ॥ ६९ ॥ 

मकरन्दः--अये, उन्मादमोहान्तसिोऽपि मां प्रति कुतथि- 
द्मञ्ञकात्प्रबुद्ध एवास्य सहनखरहसस्कारः । तत्संनिहितमेव मां म- 

कर्णो ताभ्यां जजेरिता ये तरङ्गस्तेभ्यो विनिर्गता ये नीदहाराः रीकरास्तेभ्यो 
विच्रस्तौ कुररसारसौ पक्षिविशेषौ यत्र तत्तादद् । मवु । स्वस्थचित्तोऽयमाभाषण- 
योग्यः । तदेनमाभवे। छप्ययौवनः प्रियावियो गव जेयोवनः । कान्तानुदत्तिचावुरय 
तव सदूषणम् । तदेव चातु व्यनक्ति-लीखेति । टील्योद्धृता यै निसका- 
ण्डकवलास्तच्छेदेषु समािषु विकरसत्पदषुरभितख जलस्य ॒गण्टूषसंकरान्तय 
उद्रीभेजलचुज्ुकसंक्रान्तयः संपादिता दत्ताः । अनेन रतारम्भक नायकट- 
मुक्तम् । गण्डूषपदेन स्वय पीत्वा जलदानं ध्वनितम् । तथाम्भःकणवता स्थूल- 
हस्तेन सेकः कृतः । तदिदं द्वयं कामं युक्तमेव । दोषमाह- विरामे रतिविरामे 
पुनरकुरिलनार्पद्मपत्रच्छत्रं न क्ञेदाद्रुतम् । एतदयुक्तमिययेः । अतः कान्ता 
नुत्त न जानासीति भावः॥ ३४॥ अवधीरणा प्रतिवचनादानम् । तेन नीरसं 
यथा स्यादेवं ्रजतीदर्थः । हन्तेति विषादे । वयस्यमकरन्दोचितमित्यनेन प्रस- 
रैन मकरन्दं स्त्वा हा प्रियवयस्ये्युक्तम् । धिगिति । उच्छसितं जीवधारण- 
मेव वेशं दुःखं यदुच्छतितं त्वया विनेकाक्षिनो मम धिक् । तथा रमणीचवस्ु 
धिक् । वृथाभाविनो निष्फखोदयादूनुभवाद्रमणीयतां विषयाणां धिक्। तत्र रमणी- 
यताविष्रयानुभवाभावबोधको पिक्श्चय्द्ः । तया तया मालया सह च यो दिवसो 
न याति स विध्वंसतां बिनर्यतु । तथा प्रमोदो दषभारः स॒ एव मुगतृष्णिका 
मालतीमकरन्दाभ्यामन्यस्मिन्कामादुषे या खात्तां धिक् ॥ ३५ ॥ मकरन्द्ः । 
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न्यते ! रतः स्थित्वा । ) एष पाश्चैचर एव ते स॒ मकरन्दो म- 
न्दभाग्यः | 

माधवः-हा प्रियवयस्य समावय । परिष्वजस्व माम् । प्रियां 
माटतीं प्रति तु निरा एव परत्तोऽसि । 

मकरन्दः- एषोऽहं समावयामि जीवितेश्वरम् । (विलोक्य 
सकरणम् । ) कष्टम् । कथमाविभूतमत्परिष्व्खोत्कण्ड एव निशेतनः 
संवृत्तः । तत्कृतमिदानीं जीविताशाग्यपरनेन । सवेथा नस्ति मे प्रि- 
यवयस्य इतिं युक्तः परिच्छेदः । हा वयस्यः 

यत्लञेहसंज्वरवता हृदयेन नित्य- 
। अ पः क्त 

मावद्धवेपधु विनापि निमित्तयोगात् । 
त्वय्यापदौो गणयता मयमन्वभावि 

तत्सवमेकपद एव मम प्रणष्टम् ॥ ९६१ ॥ 
अथवा वरं त॒एवातिक्रान्ता महतीः, येषु तथाविधमपि मवन्तं 
चेतयमानमनुभूतवानसि । इदानीं तु मम 

अलय माधवस्य निसगज्ञेह संस्कारः स्म्रतिज्ञानबीजभूतः कतधिष्स्रतिबीजबोध- 
कात्दशादटचिन्तारूपादुन्मादमोहान्तरितोऽपि प्रबुद्ध एव तियोहितोऽपि व्यन्न- 

कादुद्भद्ध एव माधवो मकरन्दमवलोक्य वदति ॥ माधवः । परिष्वजस्तर माम् । 
्रियां प्रति निराशोऽस्मि ॥ मकरन्दः । संमावयामीति परिष्वज्ननेन । जीवि- 
तेश्वरं प्राणनायकम् । कथमुद्धुतमदावलेकनोत्कण्ठ एव । निश्वेतनश्रेतनारदहितः । 
अलमनेन विनापि विफलजीविताशाग्यसनेन । दुःखसंयेदनायैव हि जीवितम् । 
इदानीं तजीवितं परित्यजामीत्यारायः । परिच्छेदः सहायाभावे निश्वयः। यत्क्ञ- 
हेति । यद्धवल्लेहेन संतप्यमानेन हदयेनावद्धवेपथु यथा स्यात्तथेव यद्धयमन्वभा- 
व्यनुभूतम् । कथमावद्धवेपध्वित्यत आह-- विना निमित्तमिति । वेपधुनिमित्तं यदु- 

पस्थितं तद्विनापि । श्रेम परयति भयान्यपदेऽपि' इति ह्यक्तम् । पुनः कीटशा 
हृदयेन । स्यीरश्ञावस्थानां विचारयता । तद्धयं सै त्वयि निश्वेतने सति 
एकपदे क्षटिति विनष्टमिति ॥ ३६ ॥ तेऽतिक्रान्ता सुहत एव वर्तमानमुदू- 
तभ्यो वरम् । भद्रा इयर्थः । व्ररब्दोऽन्ययो भद्रम्, इत्यमरः (१) । वरं विरेधो- 
ऽपि समं मदातममिः' इत्यादि प्रयोगद्श्नात् । तथाविधं तादगसद्यसवेदुःखमनु- 
भवन्तं येषु तेषु । युदूतेषु । चेतयतीत्येवे शानच् । इदानीं वैराग्यप्रमावादाविभ- 
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भारः कायो जीवितं वज्कीं 
काष्ठाः शल्या निष्फडानीद्धियाणि । 

कष्टः काटो मां प्रति त्त्प्रयाणे 

शान्तालोकः सवैतो जीवलोकः ॥ ६७ ॥ 
(विचिन्त्य । ) तत्कि नु माधवास्तमयसराक्षिणा मवितन्यमित्यतो नीवामि। 
तदस्मादविरिरिखरात्पाव्छावत्यां निपत्य माधवस्य मरणाग्रेपरो मवा- 
मि। (सकरुणं परिदृत्यावलोक्य च । ) कृष्ठम् | 

तदेतदपितोत्पट्युति श्रीरमस्िन्नम्- 
न्ममापि दढपीडनेरपि न व्ृप्तिरारिङ्गनैः । 

यदुहठसितविभ्रमा वत निपीतवत्यः पुरा 
नवप्रणयविश्रमाकुलितमाङ्तीदष्टयः॥ ३८ ॥ 

तशरीरव्यतिरिक्तात्मसाक्षात्कारो मकरन्द आत्मगतमेव विचारयति-भारः 
इति।यथा भाराक्रान्तोऽपि तत्परित्यागाननिदुःखः स्यात्, एवं शरीरग्राणपरित्या- 
गाद्राधारदहितो भवामीति काये भारत्वोक्तिः । ईेदकप्राणनाथविनारोऽपि यन्न प्र 

याति तज्जीवितं वञ्जकीलमिव वज्जकीलम्। वजकीलत्वोक्त्या दढत्वमुक्त्वा दुःसह- 
दुःखजनकत्वं च जीवितस्य कथितम् । व्वद्धिरतिज्ञानान्मम सवेन्ञः प्रतिभाति । 

तदिदानीं सर्वौः काष्ठाः शून्या इव शन्या अरसपूणौर्थाः । निष्फलान्येकादरोन्ि- 
याणि यथायथमिन्धियैः खस्वानि ग्राह्याणि न गृह्यन्ते । सरवेव्यापाराणां नि- 
वरत्त्वात्कालष््य कष्टत्वम् । त्वत्प्रयाणे मरण इति वक्तव्ये मरणशब्दस्याचासतार्थ- 
त्वात्तदरक्त्मशाक्तः प्रयाणपदेन कल्याणाभिधायकेनाह । यथा देवत्रते वाञ्छति 

दीधनिद्रां द्रोणे च कर्णे च यशोवशेषे । लक्ष्मीसदहायस्य तथेव वस्स वात्सल्य- 
वान्दरौणिरयं सहायः॥* इति । अत्र दीषैनिद्रादिपदः चाब्दार्थप्रतिपादकाभासरशसा- 

न्येव कविरक्तवान् । अत्र दीधैनिद्रापदेन मरणम् । यशोवदोष इति स॒ते । लक्ष्मी- 
सहायस्थैकाकिनः । वात्सत्यवानिति वात्सत्यसदहायः । एकाकीत्यर्थः । शान्ता- 
रोको जीवलोकः । शान्तयोत इत्यनेन जीवलोकस्य तमोमयतां प्रतिपादयन्मो- 
हमयतामात्मनः प्रतिपादयति ॥ ३७ ॥ माधवोऽस्तमनमेतीति माधवमरण- 
वेदित्वमेव मजी वितफलम्। तदि जीवितपरित्यागाय प्रयलं करोमीत्याशयः। गिरि- 

शिखरात्पारलावृययमिधानायां नयां निपलय यावदेव माधवो त्रियते तावदेव मनी. 
वितं परियजामीत्यथः । तदेतदिति । तदेतन्माधवशरीरं नीरोत्पलपत्रकान्ति। 
तृपिः संतोषो मम दढपीडनैरप्यालिङ्गनैरस्मिन्नाभूत् । यदङ्ग नवजेहविलासन्याङु- 

मा० २१ 
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हन्त मोः, एकस्यां तनवेतावतो गुणपतमाहारस्य संनिवेशः कथमि- 

वाभूत् । संखे माधव, 
आपूर्णश्च कलमिरिन्दुरमखो यातश्च राहोयुखं 

संजातश्च घनाघनो जङधरः शीगैश्च वायोनेवात् । 
नित्तश्च फलेग्रिद्वमवरो दग्धश्च दावाधिना 

त्वं चूडामणितां गतश्च जगतः प्रातश्च रृत्योवेशाम् ॥ ३९ ॥ 
तत्परिष्वजे तावदेवं गतमपि भरियवयस्यम् । अथितश्चानेन संप्र 
त्ययमेवार्थः । (परिष्वज्य । ) हा वयस्य, विमरकलानिषे युणगुरो, 
हा माटतीस्छयंग्राहजीवितेश्वर, हा कामन्दकीमकरन्दानन्दननक मा- 
धव, अयमच्र ते जन्मन्यपश्चिमः पञ्चिमावस्थाप्रा्थितो मकरन्द्- 
बाहुपरिष्वङ्गः । ससे, संप्रति सुदरतेमपि मकरन्दो जीवतीति भे- 
व मंस्थाः । कुतः | 

आ जन्मनः सह निवासितया मयेव 
मातुः पयोधरपयोऽपि प्रमं निपीय । 

लमालतीदृ्टय उपचिताद्कताः पूर निपीतवत्यः निलयाद्रेणालोकितवदय इयर्थः । 
बतेति खेदे ॥ ३८ ॥ आपणं दति । यथा निर्मलशवन्द्रः कलाभिरपूर्णोऽकृता- 
नन्दश्च सैहिकेयेन गृह्यते। य्था संजातमात्र एव घनाघनो वर्षको घनः प्रचण्ड- 
वायुवेगाद्विशीर्णो भवति । अकृतधराधरादिसंतापगप्रशमः प्रचण्डपवनाद्विकीयते।यथा 

वा फरेप्रहिः फलित सहकारादितरः स्वफलेरत्पितपान्थादिवर्गो दावाभिना दह्यते 
तथा त्वमप्यसाधारणेगुणम्रामेजगचडामणित्वं प्राप्तमात्र एवाप्राप्तगुणग्रामोपयोगो 
मृयोर्वर प्राप्त इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ प्राधितो याचितोऽयमेवाशेषरूपो ऽर्थः । संप्रत्येव 
(वयस्य, संभावय । परिष्वजस्व माम् । प्रियां मालतीं प्रति तु निराशोऽसि" इत्यनेन 
ग्रन्थेन गुणेगरः, न पुनः शरी रोपचयेन। तथा मारुत्या यः स्वयप्राहो गुरजनानपेक्षो 
माधवानुरागमान्ननिबन्धनः स्वरारीरसंप्रदानरूपः कर्मविशेषः स एव जीविते 
निमित्तम् । न हि माधवविपत्तो संप्रति मालतीनिरतिशयजलेदादन्यनिमित्तमित्या- 
दायः। कामन्दकीमकरन्दानन्दजनकेदनेन कामन्दक्या सह मयापि तरिं विपस्मती- 
कारः कृतः क्रियते वेति प्राप्यारकिचित्कारित्वाद्विधेय इत्याशयः । अपशधिम आ 
यः । पुनमेमालिङ्गनाभावादयमेवापश्िमो दुकभः । पशिमावस्थान्त्यावस्था । 
आ जन्मन इति। जन्मप्रश्ति सहचरतयाभिन्नजननीस्तन्यभपि पीत्वा संप्रति 
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त्वं पुण्डरीकमुखबन्धुतया निरस्त- | 
मेको निवापसङिट पिबसीत्ययुक्तम् ॥ ४० ॥ 

(सकरणंविसुच्य । परिक्रम्य । ) इयमधस्तात्पारावती । मगवत्यापगे, 
प्रियस्य सुदो यत्र मम तत्रैव संभवः । 
भूयादमुष्य भूयोऽपि भूयाप्तमनुपंचरः ॥ ४१ ॥ 

(इति पतिवुमिच्छति। ) 
सोदागिनी--(अविर्य सदसा वारयित्वा ') वत्स, कतं परा- 

पेन । 

मकरन्दः-(विरोक्य । ) अम्ब, कासि । किमर्थं त्वयाहं प्र 
तिषिद्धः। 

सोदामिनी-- आयुष्मन्, किं त्वं मकरन्दः । 
मकरन्दः मुञ्च । प एवास्मि मन्दमाग्यः। 

सौदामिनी--वत्स, योगिन्यसि । माढतीप्रत्यमिज्ञानं च 
धारयामि । जकुलमालं दशेति । ) 

मकरन्द्ः-(सोच्छसं सकरुणम् ।) अपि जीवति मालती । 

सोदामिनी-अथ किम् । वत्त, किमत्याहितं माधवस्य । 
यद्निष्ठं व्यवस्तितोऽप्रीत्याकम्पितासि । 

मकरन्दः-- आर्य, तमहं प्रमुग्धमेव वैराग्यात्परित्यज्यागतः । 

बन्धुतया बन्धुसमूहैेन निरस्तं दत्तं निवापमेक एव पिबसि मकरन्दं विहायेत्ययुक्तम्। 
निवापः पितृतपैणम् ॥ ४० ॥ प्रियस्येति। यत्र स्थाने भ्रियख मस्प्रीतिस्थानख 
सुहृदो यत्र देये संभवो जन्म स्यात्, तत्रैव ममापि संभवो भुयात् । तथामुत्र 
परलोके तस्येवायुचरो भूयासमिति प्रार्थनाद्रयम् ॥ ४१ ॥ मकरन्दः । काम- 
न्दकीश्रहशवेषसौदहादैवयोद शौनादम्बे्युक्तिः । प्रतिषिद्धो निवारितः । तस्थेवानुस- 
चरो भूयासमिति प्रार्थनावचो दूरादाक्यं सौदामिनी पृच्छति । किं मकरन्द इति ॥ 
सौदामिनी । अथ किम्। जीवतीत्य्थैः। अत्याहितं मदामीतिः। किं विनाशो जातो 
माधवस्येद्ादायः । अनिष्टं खशरीरत्यागरूपं व्यवसितोऽसि ॥ मकरन्दः । प्रमुग्धं 
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सोदामिनी- तदेहि । तूर्णं संभावयावः । 
(त्वरितं परिक्रामतः । ) 

मकरन्दः विलोक्य) दिष्टया प्रत्यापन्नचेतनो वयस्यः । 
सौदामिनी- संवदस्युमयोमांरुतीनिवेदितः शरीराकारः । 

माधवः-- (आश्रय । ) अये, प्रतिनोधितवानसि केनापि । 
(विचिन्त्य । ) नूनमस्यायं नवजछ्धरप्रमज्ञनस्यानवेक्षितासदवस्थो व्या- 

पारः । मगवन् पौरस्य वायो, 
भ्रमय जलदानम्भोगभीन्प्रमोदय चातका- 

न्कछ्य रिखिनः केकोत्कण्ठान्कटोरय केतकान् । 
विरहिणि जने मृच्छ ठन्ध्वा विनोदयति व्यथा- 

मकरुण पुनः सं्ञाग्याधि विधाय किमीहसे ॥ ४२ ॥ 
मकरन्दः युविहितमनेनाखिलजन्तुजीवनेन मातरिशधना । 

अपि च। 
ॐ, क पोरप्र 

एते केतकपूनोरभजुषः पौरप्गस्माङ्गना- 
ग्यारोडाङ्कवहरीविदुढनग्याजोपभुक्ताननाः। 

प्रकृष्टमोहग्रस्तम्। म्रख्यावस्थागतमिति यावत् ॥ मकरन्दः | प्रयापन्नचेतनः प्रा- 
दुभूतसंज्ञः ॥ सौदामिनी पू्वैमदष्टमाधवमकरन्दशरीराकारा संप्रति द्वावपि विलो- 
क्याद-संवद्तीति ।माल्त्या यादद्याकृतिः कथिता तादृश्येव द्रयोरपी- 
त्यथः ॥ माधवः । नूनं शङ्के निधितं वा । व्यापारो मन्मोहच्छेद्नानुगुणं क्म । 
प्रभञ्जनस्य मरुतोऽस्यामवस्थायां मोद एव चरमदथानुभव प्रतिपक्ष इत्याशयः । 
स्वमोहविच्छेदनहैतुं प्रमञ्जनमवधा्य तमेवोपारम्भवाचकेवाक्येराद-भ्रमयेति। 
इतस्ततो मेघान्भ्रमय । जठ्दानां भ्रमणेन संतापशान्तिर्भविष्यति । अम्भोगभत्वेन 

च संपूणेकामाज्ञरामरणरहितवारिपिपासादितांश्वातकान्प्रमोदय । तथा मयूराने- 
तेनैव हेतुना केकाविषयै सामिलाषान्कुर। तथा केतकान्कटोरय जलसेकन्यतिकरेण 
प्रौढान्कुरु । मादरविरहिणि जने पुन्दैवान्मृच्छी लब्ध्वा तद्धाराप्यात्मव्यथां 
विनोदयति निराकुर्वाणे । संज्ञारूपं चेतन्यरूपं व्याधि द्वा किमीहसे । स्वाथ 
परायै वेत्याशयः ॥ ४२ ॥ मकरन्द्; । सुविदिते भद्रीकृतम् । अल्जिरजन्तु- 
जीवनत्वं जगल्राणतया। एत इति । एते व्षमारुता विरदशीलाअनान्करषन्त । 
ते कीश इत्यपेक्षायां केतकपुष्पपरिमल्वादिनः, तथा चञ्चल्कुन्तललताचालन- 
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किंचोत्निद्रकदम्बकुच्मलपुटीधूरीटुटत्षटपद्- 
वयूहन्याहतिहारिणो विरहिणः कर्षन्ति वषानिराः ॥ ४६॥ 

मापवः- देव वायो, तथापि मवन्तमेव प्रार्थये । 
विक्त्कदम्बनिकुहम्बपांसुना 

सह जीवितं ष्य मे प्रिया यतः | 
अथवा तदङ्गपरिवासशीतलं 

मयि रिंचिदष॑य म्वासतु मे गतिः ॥ ४४ ॥ 
(कृताञ्जलिः प्रणमति । ) । 

सौदामिनी- युप्तमाहितः सस्वभिज्ञानापणस्यावस्तरः । (अज्ञ 
ली बकुलमालामर्पंयति । ) 

माधवः-(साकूतं सदषै सविस्मयं च) कथमियमस्मद्िरचिता 
परियास्तनोत्नाहदुरहितमूर्तिरनङ्गमन्दिराङ्गणवकुलपादपकुुममारा । 
(सम्बडरुम्य । ) कः संदेहः । तथा हि स एवायमस्याः 

मुगेन्दुमुन्दरतदीयगुखावलोक- 
हेखविशरङ्कखकुतूहटनिहवाय । 

दुन्येसतपुष्परचितोऽपि ल्वङ्गिकाया- 
स्तोषं ततान विषमग्रथितो विभागः ॥ ४९ ॥ 

व्याजेन परिभुक्त प्रगल्मपुरच्रीखखाः तथा विकचकदम्बकोदरजोलसभ्गसमूहस्ष्का- 
रमनोहराः ॥ ४३ ॥ माधवः । यदपि त्वया संज्ञारूपव्याधिजेनितः, तथापि 
त्वामेव प्राये देवत्वादेव । विकसदिति। यत्र मे भरिया वर्त॑ते तत्र परागेः सह 
मत्माणान्नय । सप्तम्यर्थे सार्वविभक्तिकस्तसिः। तदङ्गसङ्गशीतलं वा किचिद्रस्तु प्रय 
यन्नाहं तिष्ठामि । त्वां विना वने क दृदानीं गतिरित्याशयः ॥ ४४ ॥ सुसमाहितः 

सुष्टु भद्रः।य एवाज्जलिः प्रथमप्रणामाञ्जलिमौधवेन बह्तत्नैवाभिज्ञानल्जमध- 
यति ॥ भाधवः। उन्नाहेनोपरिवतैनेन दुरलितमूतिः। उन्राह उत्सेध इत्यन्ये। 
मदनमन्दिराजिरकेसरखक् ! अनङ्गमन्दिरिपदमत्र धृणाव्रदथे । कः संदेहः। सैवेय- 
मित्यर्थः । तथा हि स एवास्याः खजो विभागः । मुग्धेति । दुर्नयस्तान्यभद्रीकृत्य 
निवेशितानि पुष्पाणि तै रचितो ऽपि लवङ्गिकायास्तोषै ततान विस्तारयामास । दु- 
न्यैस्तपुष्परचितत्वेनेव विषमभ्रथितः। दुन्येस्ततवे हेतुमाद-युगधेन्दुवत्छन्दरं यत्त- 
दीय मुखं तदवलोकने हेला शङ्गारजो भावविशेषस्तेन विश्ङ्कलमुद्धटं माधे 



२४१ -मारुतीमाधवे 

(सदर्षोन्मादसुत्याय । ) चण्डि मारुति, इयं विोक्यसे । (सकोपमिव । ) 
अयि मद्वस्थानभिज्ञे 

भ्रयान्तीव प्राणाः सुतनु हृदयं ध्वंसत इव 
उवलन्तीवाङ्कानि प्रसरति समन्तादिव तमः । 

त्वराप्रस्तावोऽयं न खट परिहासस्य विषय- 

स्तदक्ष्णोरानन्दं वितर मयिमा भूरकर्णा ॥ ४६९ ॥ 

(सर्वतो द सनिवैदम् ।) कुतोऽत्र माङती । ( बङुलमां अति । ) अये 

प्रियाप्रणथिनि; परमोपकारिप्यसि । 

निष्प्रत्यूहाः प्रियसखि यदा दुःसहाः संबभूषु- 
मोहोदहामव्यसनयुरवो मन्मथोन्माद्वेगाः | 

तसिन्काले कुवख्यदश्षस्त्वत्समाश्छेषणं वा 
प्राणत्राणं प्रगुणमभवन्मत्परिष्वङ्गकरपः ॥ ४७ ॥ 

(सकरुणं निःदवस्य 1) 

आनन्दनानि मद्नज्वरदीपनानि 
गाढानुरागरसवन्ति तदा तदा च । 

----------- ~ ~~ ----~----““~ ~ 

यत्कुतूहल तस्य निहवाय । मालतीपरिजनेभ्यो गोपनायेत्यथः ॥ ४५॥ अथासाधा- 

रणाभिन्नानलभेन संनिदितग्रच्छन्नां मारतं मन्यमानोऽकालग्यसनोन्मादः सको. 
पमिवाह--स्वस्थदशायां हि परिहासः क्रियते । त्वं पुनरेतद मम॒ दशानभिज्ञा । 

तथाहि! प्रयास्तीति। प्राणा निःसरन्तीव। हृदयं स्फुटतीव । अङ्गानि ज्व 

लन्तीव । तमो मोहः प्रसरतीव । तन्मम जीवितरक्षणाय त्वरया प्रस्तावोऽयम् । 
न पुनः स्वशरीरप्रच्छादनरूपस्य परिहासस्य विषयः । तवात्ममूतिप्रकटनेन मे नय- 
नयो रानन्दं देदि । निमीया भवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ अथ मालतीमपर्यन्केसरखजमु- 
न्मादाचेतनामिव मन्यमानः माह--निष्परत्युहा इति । यथा तस्या मन्मथोन्मा- 
दवेगाः संबभूवुः समुद्भूतास्तस्मिन्काटे पराणत्राणमेत्र यथा स्यदेवं मत्परिष्वङ्गकट्प 
आकष इव समभवत् । कीटग्भूता मन्मथोन्मादवेगा इत्यपेक्षायां निष्पत्युहा नि- 
विप्राः । अप्रतिहता इत्यथः । तथा देहग्यथनेन गुरवः। तदयमाशयः । यत्तदा त- 
सप्राणहेवुस्तसास्लमासीस्तदिदानीं त्वयापि त्यक्ता न जीवतीति ॥ ४५ ॥ आन 
न्द्नानीति । हे बङुलमाले, मम कण्डे तव गतागतानि कष्टं यथा स्यदिवं स्म- 
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सेहाकराणि मम मुग्धदृशश्च कण्ठे 
कष्टं स्मरामि तव तानि गतागतानि ॥ ४८ ॥ 

(हरये निधाय मृच्छति 1 ) 

मकरन्दः-(उपटलत्य । ) सवे, समाश्चततिहि । 
माधवः-(समाश्वख । ) मकरन्द; किं न पयसि कृतोऽपि स. 

हमेव मारुतीलनेहखहस्तस्य छामः । तत्कथं मन्यते किमेतदिति । 
मकरन्दः- इयमा योगीश्ववैस्य मारुत्यमिन्ञानस्योषनेत्री । 
माधव्१-- (सकरुणं कताज्लिः । ) आर्य, प्रमीद् | कथय, जीवति 

मे प्रिया सा। 

सौदामिनी-- वत्स, समाश्वसिहि । जीवति सा कल्याणी । 
माधवमकरन्दौ (ससच्छरख ।) आर्ये, यदेवं कथय क 

एष वृत्तान्त इति । 
सोदागि ५९ 

दामिनी-- अस्ति पुरा करालायतनेऽषोरघण्टः कृपाणपा- 
णिव्यांपादितः। 

माधवः (सवेगम् । ) आर्ये, विरम । ज्ञातो वृत्तान्तः । 

मकरन्दः- ससे, क इव । 

माधवः- किमन्यत् । सकामा कपाट्कुण्डटा । 

रामि । गतागतविरेषणान्याह-आनन्दनानि कामज्वरोत्तेजनानि । तथा गाढानु- 
रागो यो रस आसक्तिस्तद्रन्ति। तथा क्ञेहनिबिडानि ॥ ४८ ॥ स्वहस्तलाभो मा- 

टत्यसाधारणाभिन्ञानछाभः । तत्कथं मन्यस इति पदस्याश्चयः। तक्िर जीवन्त्यां 

तस्यां तत्कथमस्यास्तत्कण्डाद्ि शेषः संभाव्यते॥ मकरल्दः। अथ मकरन्दः कथ 
मन्यस इति माधवाधिगमतातपयंमाह-यदुपनेन्नीति। सौदामिनी । जीवति न 

खता । कापि प्राप्नित्याशयः ॥ माधवमकरन्दौ । अथेष उत्तान्तः । कापि 
वतेते । तदीया चेयं लगधिगतेत्येवरूपः ॥ माधवः । अथ पुरा कापालिकोऽघोरघ- 
ण्टो माधवेन व्यापादित इत्युदन्तददौनात्सोदामिनीवाक्यं संपूर्तिमनपेक्ष्य तदवद्यम- 
नुभवसि कपालङुण्डलाकोपस्य फलमिति विधरितस्म्रतकपाल्कुण्डलाप्रतिज्ञो माधो 

वदति-आर्य, विरमेति। अलं प्रयासेन । ज्ञातो मालतीवृत्तान्तः ॥ मकरन्दः । 
भथ मकरन्दोऽश्चतकपालङ्ुण्डलाम्रतिन्नः ए्च्छति--क इवेति ॥ मकरन्दः । 
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मकरन्दः- आर्ये, अप्येवम् । 

सौदामिनी--एवं यथा निवेदितं वत्सेन । 

मकरन्दः- मोः, कष्टम् । 

कुमुदाकरेण शरदिन्दु चन्द्रिका 
यदि रामणीयकगुणाय संगता । 

सुकृतं तदस्तु कतमस्त्वयं विषि- 
येद्काल्मेधविततिन्येयूयुनत् ॥ ४९ ॥ 

माधवः-हा प्रिये मारति, कष्टमतिबीमत्समापन्नासि । 

कथमपि तदाभवस्त्वं कमट्मुखि कपाट्कुण्डटाम्रस्ता । 
उत्पातधूमरेखाक्रान्तेव कटा राशधरस्य ॥ ९० ॥ 

मगवति कपाटकुण्डले, 

निमोणमेव हि तदा तव खाङनीयं 
मा पूतनात्वमुपगाः शिवतातिरेव । 

सकामा कपालकुण्डलेति वचसो माठतीविनाशप्रतिपादनपरत्वं निश्चित्य जीवति 

मारुतीति दत्ता्वासां सौदामिनीं प्च्छति- आर्ये, अप्येवमिति॥ सोदामि- 
नी। सोदामिनी तु सकामा मालतीहरणेन, न तु व्यापादनेनेखयभिप्रायेणाद--पवं 
यथा निवेदितं वत्तेनेति॥ मकरन्दः । अथ मकरन्दो यथानिवेदितं वत्से. 
नेयसय वचसो मालती नास्तीति संमतिपरत्वमवधार्य भोः, कमिदाद । करुमुदेति। 
यदि चन्धिका रामणीयकगुणाथं कुमुदसमूहेन सह दैवात्संगता मिलिता, तदा तत्घु- 
कृतं भद्रमेव चन्िकया कृतमित्यर्थः । अयं पुनः कतमो विधिरकालजलदवितति- 
विस्तारः कुमुदाकरेण व्ययूयुजद्वियुक्तं चकार । अत्र चच्िका मालती, इमुदाकरो 
माधवः, अकालमेघविततिः कपालकुण्डडेलयारयः ॥ ४९॥ अथ माधो मारुती- 
व्यापादनावस्थां चिन्तयन्नाह-अतिबीभत्समसदरार्हिसनेनातिगर्दितम् । कथ- 

मपीति। अपिशब्द इवार्थे । कपालकुण्डलया ग्रासीकृता तं कीदरयसीति भावः । 
यदि कदाचिदप्युत्पातधूमरेखया चन्द्रकठैका भ्रस्यते तदोपमा तव सा खादिलर्थः 
1५०॥ भगवतीति। भगवच्छन्दो ज्ञानातिशयवति। तेन प्रकृषट्ञानवतीति। नि- 
मोणमिति। मालतीशषरीरस्य महता भयलेन लालनीयमाधुयत्वमतिकूरसख राक्ष- 
सादेल्मैलनीयमाधुरयस्वभावम्। लं पूतनात्वं राक्षसीत्वं मोपगाः । अयमर्थः । अत्र 
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नेसमिकी सुरमिणः कुुमस्य सिद्धा 
मूर्धि स्थितिने सुसछैर्बत कुट्नानि ॥ ९१ ॥ 

सौदामिनी--वत्स, अल्मविगेन । 
अकरिष्यदसौ पापमतिदुष्करुणेव सा । 
नामविष्यमहं तत्र यदि तत्पसिन्थिनी ॥ ५२ ॥ 

उभो-- (णम्य । ) अतिप्रसन्नमार्यापादैः । तत्कथय का पुनस्तव 
मसाकमेवंविधो बन्धुः । 
सौदामिनी-ज्ञास्यथ खल्वेतत् । (उत्थाय । ) इयमिदानीमहं 

गुरुचयीतपसतन््रमच्रयोगामियो गजाम् । 
दइमामाकर्षिणीं धिद्धिमातनोमि शिवाय वः ॥ ९६ ॥ 

(समाधवा निष्कान्ता । ) 

पकरन्दः--आश्वयम् । 
उ्यतिकर् इव भीमस्तामसो वैद्युतश्च 

सणसुपहतचधुषरत्तिरुदूय शान्त । 

रमणीयलं ललने देतुररछन्तमाह-नेसभिकीति। सुरभिणः कुदुमस्य स्वाभाविकी 
स्थितिः असिद्धा रिरस्येव । ननु बत कष्टं मुसलेन तु कुषटनानि । अन्न तु कपाल- 

कुण्डल्याः प्रहृष्ट्ञानत्वेन संबन्धादयमाश्यः। यक्िल त्वं तादकप्रृष्ज्ञानतया 

विचारयति न तावन्मालती तव साक्षादपकारिणी।न चते गुश्वियते, यदर्धं सा 
व्यापादिता । निर्वापणीयवेरा खात्। मालती ते तदथतामधिगम्यायमतिविकलो 
वर्तते । तदाश्वासयेत्याशयः॥ ५१ ॥ अकरिष्यदिति । असौ कपालकुण्डला 
मालतीमरणरूपं कर्मं पापमकरिष्यदियतिनिष्करुणेवे सा । तन्न स्थाने यदि तत्परिप- 
न्थिनी विरोधिनी नाहमभविष्यम् । एतेन हृतवत्येव परं न तु व्यापादितवतीदलया- 
श्रासयति॥५२॥ सौदामिनी । ज्ञासयथ फलेनैव याहं भवतोरियाश्चयः । 
गुर्विति । गुशुचयौविरिषटमनुष्ठानम्, तपश्वा्द्रायणादि, तचरं मण्डल्वर्तनादि, 
मन्रसाराप्रतिदेवीनां तन्नख वागमसख वा मनच्नः, योगः समाधिः, एष्वभियोगाद्- 
भ्यासाजातामिमामाकर्षिणीं सिद्धि युष्माकं कल्याणाय विस्तारयामि ॥ ५३ ॥ 
मकरन्देनानुपलक्षिता समाधवा ॥ व्यतिकर इति । व्यतिकरो विवर्तः, मिध्री 
भावो वा। भीमो भयंकरः । तमोमयो वियुन्मय इवोपहतचश्चुत्तिर्निरस्ततद्िष- 
यनिक्पणरक्तिः । क्षणमात्रमुत्पायास्रमितः । वियाप्रभावदेवं महान्धतमसं महा- 
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(विलोक्य । सभयम् । ) 

कथमिव न वयस्यस्तत्किमेतत्किमन्यत् 
(विचिन्त्य । ) 

प्रभवति हि महिश्ना खेन योगीश्वरीयम् ॥ ९४ ॥ 

(सवितककम् । ) किमयमनथे इति संप्रति मूढोऽसि । अपि च । 
अस्तोकविसयमविस्प्रतपूवेवृत्त- 

मुद्धतनूतनमयन्वरजजेरं नः । 
एकक्षणत्रुटितसंघतितप्रमोहः 

मानन्दश्ोकडबलं समुपैति चेतः ॥ ९९ ॥ 
तदत्र कान्तारावप्ताने सहास्मद्रभेण प्रविष्टां मगवतीमनुखत्य वु- 

तान्तमेनं कथयामि । 
( इति निष्कान्ताः सरवे । ) 

इति महाकविश्रीभवभूतिविरचिते मारुतीमाधवे नवमोऽङ्कः । 

नप्रकारश्वासीदिदय्थः । प्रशान्ते व्यतिकरे माधवमपदयन्कथमिह न वयस्यः । 
कपालकुण्डला प्ररिता माधवं श्रीपवैतं नीतवतीति सभयत्वे बीजम् । करिमन्यदिति 
योगीश्वरीत्वेन योगसिद्धरूपेण माहात्म्येन प्रभवति । माधवमपहयु तवतींत्येवमा- 
रयः ॥ ५४॥ किमयं माधवापदहरणसरूपो व्यापारो मालतीसमागमषूपत्वेनानुरूपः 
किमप्यसदशकर्मप्रतिपादकतरनानुक्तपूष इत्यर्थः । अस्तोकेति । आनन्दशो- 
काभ्यां श॒बलत्वमसंभित्तत्वं च गच्छति । अस्तीवाश्वय॑तावद्रयतिकरदषेने तथा 
ताहगाश्वर्यप्रभावादविस्म्रतमालतीग्यापादादिरूपायभूतवत्तम्, तथोत्पननप्र्यम्रमाध- 
वानिष्टश्कजनितमयसंतापज्वरम्, तथेकसिमिन्नेव क्षणे पूव सौदामिन्य बाक्यदनि- 
न तुटितो मालतीविपजः पश्वान्माधवादोनसंघटितो मोहो यत्र मनसि तत्तादकू 
॥५५॥ कामन्दक्षयेवातीच्धियार्थदरिनीदगपूरवाश्वयविचारक्षमेति तस्यै निवेदयाभि॥ 

दराबरखामिप्रीला प्रकरणरत्नाकरेऽत्र भवभूतेः । 

सारोद्धारे मन्दरमक्ृत कृती व्याकृति नान्यः ॥ 

इति श्रीनान्यदेवस्य तौ विब्ुधरत्नावट्यां मारुतीमाधवरी- 
कायां नवमाङ्कविवरणम् ॥ 
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दशमोऽङ्कः । 
(ततः प्रविशति कामन्दकी मदयन्तिका लवङ्धिका च ।) 

कामन्दकी--(सकरणं सान्तम् । ) हा वत्ते माति, मदङ्ाट- 
कारिणि, क्रासि। देहि मे प्रतिवचनम् । 

आ जन्मनः प्रतिसुदहतविरोषरम्या- 
ण्याचेष्टितानि तव संप्रति तानि तानि। 

चाटूनि चारुमधुराणि च संस्छतानि 
देहं दहन्ति हृदयं च विदारयन्ति ॥ १ ॥ 

अपिच | पुति; 

अनियतरुदितस्मितं विराज- 
त्कतिपयकोमर्दन्तकुच्लायम् । 

वदनकमलकं रिरोः स्मरामि 
स्वल्दसमज्ञसमुग्धजस्पितं ते ॥ २ ॥ 

इतरे--८( सालम् । ) हा पिअसहि, युप्पस्ण्णयुहचन्द॒न्दरि, 
कहिं गदासि । को दे सरीरस्स देव्वदुव्विाप्तपरिणामो एका- 

१, प्रियसखि, सप्रसन्नयखचन्द्रय॒न्दरि, क गताति ! कस्ते श- 

अथ मालतीहरणानन्तरं माधवमकरन्दयोरवस्थानुकाराथं तदनुगुणन्यापारः 
कथितः । कामन्दक्यादीनामाप्तजनानां कृत्यविरोषप्रतिपादनाथं निर्बणसंधि- 
रूपोऽद्कः आरभ्यते--ततः प्रविशतीति । सास्रमिति करुणारसस्यैव लिङ्गम् । 
आ जन्मन इति । वत्ते जन्मदश्चात आरभ्य जातानि तव चेष्टितानि खभा- 
वाच्छुभान्यङ्गव्यापारादीनि प्रतिमुद्भते विशेषेण रम्याणि चाटनि प्रत्युत्पादकानि । 
चारूणि नेत्रसुखादिजनकानि मधुराणि तद्धारा मनोनन्दकानि संस्मरतानि दें 
दहन्ति हृदयं च विदारयन्ति । अनेन शरीरमनःपीडोक्ता ॥ १ ॥ अनिय- 
तेति । तव चिशोबांखयास्तद्रदनपद्च स्मरामि। तद्विरोषणानि--अनियतादीनि । 
अनियतेऽग्यवस्थे रुदितस्मिते विषादहषैलिद्गे यत्न तादक् । तथा विराजत्कतिषयम- 
नोहरदरानसुकुल्ङ्ूरम्। तथा संपूणाकाह्नायोग्यतासत्तिमदर्थग्रतिपादकमनोदरज- 
ल्पितम्। २॥ इतरे । खवङ्गिकामदयन्तिके सालखमाकाशभाषितत्तवैन वदत इत्य्थः। 
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किणीए उवणदो । हा महामाअ माहव; उदिअत्थमिअमहूसवो- दे 
जीभल्येओ संउत्तो । 

| कामन्दकी-- (स विरोषखेदम् । ) हा वत्सो, 

अभिनवरागरोऽयं मवतोः कतकौतुकः परिष्वङ्गः । 
वङीट्वङ्गयोरिव नियतिमहावात्ययामिहतः ॥ ६ ॥ 

वङ्गिका- सोदरेण । ) हास, वज्मअहिअअ, सव्वहा णि- 
संमेि । इति हृदयमाद्त्य पतति । ) 

मदयन्तिका-पंहि ल्व्गिए णं मणामि खणमेत्तं वि दाव 
समस्सस । 

लवङ्गिका-पदअन्िए; फं करेमि । दिढवजखेवपडिवद्धगि- 
चलं विअ जीविदं मं ण परिच्अदि। 

रीरस्य देवदुर्विरासपरिणाम एकाकिन्या उपनतः । हा महामाग माधव, 
उदितास्तमितमहोत्सवस्ते जीवलोकः संवृत्तः । 

१, हताश, वञ्नमयहुदय, सर्वथा ठरसमसि । 
२. सखि ख्वङ्किके, ननु भणामि क्षणमात्रमपि तावत्समाश्वसिदहि । 

३. मदयन्तिके, फं करोमि इटवन्रलेपप्रतिबद्धनिश्वलमिव जीवितं मां 
न परित्यजति 

हा प्रियसखि, सुप्रसन्नमुखचन्द्रइन्दरि, क गतासि । कसते शरीरस्य दैवदुर्विलास- 
परिणाम एकाकिन्या उपनतः । हा महाभाग माधव उदितास्तमितमदोत्सवो जीव- 

लोकः संवृत्तः । कामन्दकी । वत्सा च वत्सश्च वत्सौ । माठतीमाधवावित्यर्थः। अ- 
भिनवेति। भवतो राघो नियतिरूपया दैवरूपया वायया पवनमण्डटेन निरस्तः । 
कीदशः परिष्वङ्गः । नूतनो रागो रसो यत्र । रागोद्रेगः समाप्तिः" इति कामसूत्र- 
ददयैनात् । राग एव रसः। रस्यत इति व्युतत्यारसः शशङ्गार इत्यन्ये । कृतको. 

तुकः छृतमङ्गलः । उपमानमाद--यथा लवटील्वद्गयोरूयाने बिदर्धनायिकाना- 
यकाभ्याभुत्पायत्वेन कल्पित विवाहाभाससमये कतकोतुकयोः परिष्वङ्गो वात्यया- 
भित इत्यर्थः ॥ २ ॥ रबङ्गिका । हताश, वजमयहद्य, सर्वथा ठरशंसमसि ॥ 
मदयन्तिका । ससि लवङ्गिके, ननु भणामि क्षणमात्रमपि तावत्समाश्वसिहि ॥ 
लषद्धिका । मदयन्तिके, किं करोमि । टढवजलेपप्रतिवद्धनिश्वरमिव जीवितं 
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कामन्दकी--वत्पे मारुति; जन्मनः प्रभृति वह्लमतरा ते छ्व- 
ङ्का । तक्किमजिहानजीवितां नानुकम्पपे | इयं हि 

उज्ज्वलालोकया ज्लिग्धा त्वया व्यक्ता न राजते । 
मीमप्तमुखी वतिः प्रदीपरिखया यथा ॥ ४ ॥ 

कथं त्वं कल्याणि, कामन्दकी त्यज्ति । नन्वकरूणे, मदीयचीवरा - 
च्रलोष्मणेव ते प्रगुणितान्यङ्गानि । 

स्तन्यत्यागास्मथ्ति सुमुखी दन्तपाञ्च।लिकेव 
कीडायोगं तदनु विनयं प्रापिता वर्धिता च। 

टोक्रष्टे गुणवति वरे स्थापिता त्वं मयेव 
लेहो मातुमंयि स्मधिकस्तेन युक्तस्तवापि ॥ + ॥ 

(सवेकृन्यम्) हा चनद्रयुखि, संप्रति निराहास संवृत्ता । 
अकारणस्मेरमनोहराननः 

शिखाल्ल्ययषितगोरस्षपः । 
तवाङ्कशायी परिवृत्तमाम्यया 

मया न दृष्टस्तनयः स्तनधयः ॥ ९ ॥ 

मां न परित्यजति । कामन्दकी । उजिदानजीविता निःसरस्राणा । उञ्व- 
डेति । इयं लवद्गिका त्वयि ज्लिग्धा ज्ञेहवती तद्वियोगदुःखादेव म्लानमुखी 
त्वयोज्ज्वलददोनया परित्यक्ता न शोभते। यथोञज्वलयोतया दीपरिखया त्यक्ता 
सूत्रमालावर्तिः ज्लिग्धा तेलपूणोपि तथा शिखासंयोगदग्धत्वान्मलीमसमुखी न 
राजत इत्यर्थः । “आलोक दरशंनोदथो तौ” इत्यमरः ॥ ४ ॥ मदुत्सङ्गवासेनैव चि- 
रप्रहृद्धायास्तवाङ्गानि मदीयवन्ना्चलोष्मणा वृद्धि गतानीत्यर्थः । स्तन्येति । 

मातुः स्तन्यपानत्यागाद्ारभ्य मयैव त्वं बालकीडनकेः कीडायोगं तदनन्तरं कलाशा- 
ल्रलिक्षितं भ्रापिता तथा इद्धि नीता । लेक्रेष्टकुटीनत्वादियुणवति प्रदास्तवरे त्वं 
मयेव स्थापिता न पितरृभ्यामित्याशयः। तेन हेवुसमूहेन मातुः सकाशात्समधिकः 
लेदस्तवापि युक्तो भवेत् । यथा गजदन्तमयी पाश्वालिका पुत्निकात्वेनाभिमन्य- 
माना गुणवति ग्रशस्तयणे स्यवस्थापिता बालक्ीडायोगादिकं नीयते तदनन्तरे 

वरे स्थाप्यत इलर्थः । विनयः शा्लनिशयः ॥ ५ ॥ अकारणेति । पररिमो- 
गयोग्यभाग्यदहीनया मया खवङ्गिकायङ्खागमनायोग्यस्तनयो नावल कितः । तनय- 

विरेषणान्याह--अनुपलक्षितकारणं यस्स्मितं तेन मनोदराननः। अथ रक्षार्थं शि- 
मा० २२ 
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टवङ्गिका-- भअवदि, प्रीद् । णिस्हम्मि जीविदुव्वहणे । हं 
इमादो गिरिप्पपादादो अत्ताणं अवधुणिभ णिव्वुत्ता भविस्स । तहा 
मे भअवदी आसिसं करेदु, नेण जम्मन्तरे वि दाव पिअप्नहिं देक्छिस्सं । 

कामन्दकी-- ननु ल्वङ्धिके कामन्द्क्यपि नातःपरं वत्ा- 
वियोगेन जीविष्यति । समश्चायमुत्कण्डावेग आवयोः । किं च, 

संगमः करमेणां मेदाच्यदि न स्यान्न नाम सः। 
प्राणानां तु परि्यागे संतापोपहमः फलम् ॥ ७ ॥ 

लवङ्गिका - नहां तुये आणवेत्य । (इद्युत्तिष्ठति । ) 
कामन्दकी--(सदवं वीक्ष्य । ) वत्से, मदयन्तिके । 
प्रदयन्तिका--किं आणवेध। अगेप्रीहोहि त्ति। अवहिदद्ि | 

१, भगवति, प्रसीद । निःसदासिमि जीवितोद्हने । साहमस्माद्विरिपरपा- 
तादात्मानमवधूय नित्त भविष्यामि। तथा मे भगवध्यारिषः करोतु, येन 
जन्मान्तरेऽपि तावप्परियसखीं प्रक्षिष्ये | 

२. यथा यूयमाज्ञापयथ | 

३. किमाज्ञापयथ, अग्रेसरी भवेति | अवदितासिमि । 

"~न 

खाललाटयोर्दततं श्वतसषपं यसय । अकारणपित्रादिविषयन्नेहेन मनोहरानन इति 
पाठान्तरम् ॥६॥ छुवङ्धिका । भगवति, प्रसीद, निःसदहास्मि जीवितोद्रहने । साह- 
मस्मादिरिप्रपात।दात्मानमवधूय निङत्ता भविष्यामि । तथा मे भगवलयारिषः 
करोतु, येन जन्मान्तरेऽपि तावस्ियसरखीं रक्षिष्ये । संगम इति । मरणचि- 

तायाः संगमो भविष्यतीलयाशद्भय यदपि ञ्युमाञ्यभकर्मणां भिन्नलोकप्रा्िहेतूनां 
भदात्कदाचित्सगमः स्यान्नवा खान्नाम । तत्फलं मरणफल भवपु । माटती- 
मरणकूपदुःखोपशमरूपं भविष्यतीलथैः ॥ ५ ॥ ठवङ्गिका | यथा यूयमाज्ञाप- 
यथ । उत्तिष्ठति । पतनायेति रोषः ॥ कामन्दकी । सदयं लवङ्गिकां वीक्ष्य । 
ल्वद्गिकां धारयेति वक्तमक्षमा मदयन्तिकामाकारयति ॥ मदयन्तिका ठु मालती- 

वियोगदुःखमसहमाना लवद्गिकाविनाशमपि दर्ुमसमथौद-- मद् यन्तिका । कि. 
आज्ञापयथेति । लवद्गिकायास्त्म्रेसरीभवेति । अवहितास्मि सावधानास्मि तथा 
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लवङ्गिका- संहि, पस्ठीद । विरम एत्तो अत्तणो . वावाद्- 
णादौ । मा अ एदं जणं विदुमरेसि । 

मदयन्तिका--(सकोपभिव ।) अपेहि । णद्धि दे वसंवदा । 

कामन्दकी -- हन्त निशितं वराक्या | 
मदयन्तिका--(त्वगतम् ` णाह मअरन्द्, णमो दे। 
लवङ्गिका-- अवदि, अअं एव्व महुमदीसोत्तसंदाणिदपवि- 

तमेहटो महीहरविर्ङ्को । 

कामन्दकी--कतमिदानीं प्रस्तुतान्तरायेण । 
(सर्वाः पतितुमिच्छन्ति ।) 

( नेपथ्ये ।) 

आश्चय॑म्, 
व्यतिकर हव भीमस्तामसो वैचुतश्च 

क्षणमुपहतचश्ुढत्तिरुद्य शान्तः । 
१. सखि, प्रसीद । विरमैतस्मादात्मनो व्यापादनात्। मा चैनं जनं वि- 

स्मरिष्यसि | 

२. अपेहि । नास्मि ते वशंवदा | 

३. नाथ मकरन्द, नमस्ते | 
४. भगवति; अयमेव मधुमतीस्ोतःसंदानितपवित्रमेखलो महीधरवि- 

रङ्कः । 

व्यापारे ॥ छुवङ्किका। सखि, प्रसीद । विरमेतस्मादात्मनो व्यापादनात् । आत्मा- 
नयुदिर्य-- मा चैनं जनं विस्मरिष्यति ॥ मदयन्तिका । रिखरासतितुं कृत- 
निश्चया चवङ्गिकां सकोपमिवाह-अपेहि । नास्मि ते वशंवदा । अवश्यं मरिष्या- 
मीलयाशयः । वशंवदा या भवत्याः सैव स्मरिष्यतीत्याशयः ॥ कामन्दकी । 
निश्चितं दारीरपातनकमीनया । वराकीत्यनुकम्पायाम्। मदयन्तिका मकरन्दपरा- 
करमक्रौतमात्मनो जीवितं तदायत्तं यक्त मनसा मकरन्दं जीवितेश्वरं प्रणमति ॥ 
मदयन्तिका । नाथ मकरन्द, नमस्त इति ॥ छवङ्किका । भगवति, अयमेव 

मधुमतीक्षोतसः संदानितत्वेन पवित्रमेखलो महीधरविरङ्कः । कपोतपालिकायां 

तु विड पुंनपुंसकम्? इत्यमरः । मधुमती नदी ॥ कामन्दकी । प्रस्तुतमव्र 
मरणम् ! तदन्तरायः कारक्षेपरूपः ॥ व्यतिकर इति शको ग्याख्यातपूर्वः ॥ 
कामन्दकी | साध्य सदषे च ! वदतीति रोषः । अयमीद्शो म्यतिकरः सं- 
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कामन्दकी- (विलोक्य साद्धतदषषम् ।) 

कथमिह मम वत्सस्तक्किमेतत् 
मकरन्दः (भरविरय ।) 

किमन्य- 

त्प्रमवति हि महिश्ना खेन योगीश्वरीयम् ॥ ८ ॥ 
नेपथ्ये ।) 

 कैथमतिदारुणो जनावमर्दः संप्रवतैते । 
माटत्यपायमधिगम्य विरक्तचेताः 

सांसारिकेषु विषयेषु च जीविते च । 
निश्चत्य वन्हिपतनाय सुवणेजिन्दु- 

मभ्येति भूखियुरित्यधुना हताः सः ॥ ९ ॥ 

मदयन्तिकाख्वङ्धिकि- इत्ति माख्दीमाहवाणं दं्णभ्भुद्ओ 
त्ति अचचाहिदं अ | । 

कामन्दकीमकरन्दौ- दिष्टया । कष्टं मोः । आश्यम् । 

१. ज्ञटिति मालतीमाधवयोर्दशंनाम्युदयो ञ्चरित्यलयाहितं च । 

प्रदायोपदेशषपरस्परपरिपक्समाधिप्रभवप्रकृष्टभ्युदयसूचकः कथमन्यत्र संभाव्यते 
मद्न्तेवासिव्यतिरेकेण । त द्वतिकरदर्शनमद्ुतदषेयोर्निमित्तमिति भावः । तत्कथं 
मम वत्सो मकरन्दो दद्यत इति रोषः । तदरितफलं तावद्यतिकरसूपेण श्युभ- 
निमित्तेन व्यतिकरनिदानमप्यस्मादेव ज्ञातव्यमित्याशयः । तक्किमेतदिति का- 

मन्द्कौप्रश्चवाक्येकेदेशं प्रति कथाजिक्ञासापरमधिगम्य मकरन्दः प्रविद्य व- 

दति--किमन्यदिति। इयं कापि योगीश्वरी प्रकृष्टयोगरदविः । तत्प्भावादयं 
व्यत्तिकर इत्यभिप्रायः । कामन्दकीप्रभतिभिश्च प्रकृष्टहषैपूर्यमाणमकरन्दनयनचे- 

्टामिः कुरकिनी मालती समाधवेति निणीतमिति अ्रतीयमानोष्थैः । अत एव 

पतनाद्धिरताः सववौः ॥८॥ नेपथ्य इति। दारणदुःखजनकलात्तत्पतनस्य द्रष्रणां 
संमर्दः माखतीति। पुनरपि तथेवापहूतेति सामान्यतोऽधिगम्य ज्ञाला सांसा 
रिकेषु संसारभूतेषु विषयेषु जीवितेषु चोपरतमनाः पुनश्च तेमेवापायं निशिय वहि 

म्रवेरानाय सुवणैविन्दुसंज्ञकं रिवायतनमभ्येतीति हताः स्म॒ इति परिजनवचः 

॥ ९॥ मद्यन्तिकाख्वद्किके । शटिति मालतीभाधवयोदर्शनाभ्युदयो जातप्राय 
इव जातः ्षटियत्याहितं महाभीतिश्व भूरिवसुविनारशङया।। कामन्दकीमक- 
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किमयमसिपत्रचन्दनरसच्छदाप्तारयुगपद्वपातः। 

अनरस्फुटिङ्गकलितः किमयमनभः सुधावषः ॥ १० ॥ 
संजीवनोषधिविषव्यतिकरमारोकतिमिरसंमेदम् । 
अद्य विधिरशनिराशधरमयूखमंवटनमनुकुरूते ॥ ११॥ 

(नेपथ्ये |) 

हा ताद, विरम । उश्ुअद्ि दे वद्नकमट्दंसणस्स । पप्तीद । 
संमावेहि मं । कहं मम कारणादो समत्थलोआद्योअन्तराटविक्म्भ- 
णिम्मठेक्मङ्गरप्पदीपमूदं अत्ताणं परिच्चअसि । मए उण अर्जाए 
णिरणुक्घोप्ताए वद्य परिचत्ता । 

कामन्दकी--हा वत्से माति । 

जन्मान्तरादिव पुनः कथमपि छन्धासि यावदयमपरः । 
उपराग इव रशिकटां कव्यितुमुपस्थितोऽनधेः ॥ १२ ॥ 

~~ --- ~--- ----- -------------- ~~ ----- 

१. हा तात, विरम । उत्सुकास्मि ते वदनकरमख्द्ैनस्य। प्रसीद । सं- 

मावय माम् | कथं मम कारणात्समस्तलोकाटोकान्तराखविष्कम्भनिर्मलेकम- 
ङ्गलप्रदीपमूतमात्मानं परित्यजसि । मया पुनरटज्जया निरनुक्रोश्षया यूय 

परियक्ताः | 

रन्दो । मारतीमाधवयोरभ्युदयेन, सष मूरिवघदहनम्रवेशाच सखेदौ । किमय- 
मिति। किमयं मूरिवस॒दहनप्रवेशश्रवणमारतीमाधवप्रयासन्नद्रीनव्यतिकरोऽसि- 
पन्रचन्दनरसच्छसारत्वदन्नेयम् । एवयुत्तरार्धेऽपि युज्यते। किमयं व्यतिकरो 
मेधं विना देददहनकरणाभ्रतव्षः ॥ १० ॥ संजी वनेति । अय विधिमाग्यम- 
स्माकं कवरं द्रयोरयन्तविपरीतक्रिययो दुः खसुखनिमित्तयो्वंस्तुनोसद्रेगानन्दजनक- 
त्वेन मेलनमनुकुरुते । तद्यथा संजीवनौषधिविषयोव्य॑तिकरो मिश्रणं तथा म्र 
काशतिमिरयोः सभेद्ः संगमः । तथां वञ्रचन्द्रकरयोः संमेलनमिति ॥ ११ ॥ 

नेपथ्ये । हा तात, विरम । उत्सुकास्मि ते वदनकमरूदरौनख । प्रसीद् । संभा- 

वय माम् । कथे मम कारणात्समस्तलोकालोकान्तरालविष्कम्भनिरमलेकमङ्गलम्र- 

दी पूतमात्मानं परिपयजसि । मया पुनरलनया निरनुकोरया यूयं परित्यक्ताः ॥ 

कामन्दकी । जन्मति । अपरोऽनर्थो भूरिवसुविनारहेतुरनलग्रवेरूपः कपाल- 

कुण्डलमिव तवां कवलयिवुभुपस्थितः । कापालिकामिभव्छ्केशैः क्षीणत्वेन रशि. 
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इतरे-- टा पिअप्तहि ! 
(ततः अविशति युगधां मालतीं धारयन्माधवः ।) 

माधवः--रष्ठं भोः । 
एषा प्रवासं कथमप्यतीत्य 

याता पुनः संशयमन्यथैव । 
को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तो- 

द्रीराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे ॥ १६ ॥ 
मकरन्दः-पखे, अथ क्र प्ता योगिनी । 
माधवः- 

श्रीपवतादिदहाहं सत्वरमपतं तयेव सह सवः 
करुणवनेचरवचनादन्तसिििां तां न प्रयामि ॥ १४॥ 

कामन्दकीमकरन्यौ- महाभागे, पुनः परित्रायस्व नः। 
किमथेमन्तर्हितासि । 

मदयन्तिकाख्वदङ्धिकि-- संहि मालदि, णं भणामि सहि मा- 
टदि त्ति (सोकम्पभ्। ) भअवदि, परित्ताहि । चिरणिरुद्रणिस्माप- 

१, हा प्रियसखि । 

२. सखि मारति, ननु भणामि सखि मालतीति, । भगवति परिवा- 

कलामात्रसमानामनर्थं उपराग इवेयर्थः॥ १२ ॥ माधवः । एषेति । जन्तोः 
प्राणिनो देवस्य भाग्यस्य । पुराकृतस्य कर्मण इति यावत् । पाकाभिमुखस्य संनि- 
हितखदुःखादिरूपफल्दानप्रवणस्य द्वाराणीव द्वाराणि दुःखादुत्पत्तिनिभित्तान्तरा- 
णि पुछ तकमाव्यतिरिक्तानि परिदर्यमानानि निराक्ुमीषटे । प्रभवतील्थः ॥१३॥ 
मकरन्द्ः । या त्वामादाय निष्कान्त सा क्र गता ॥ श्रीपर्वतादिति । श्री- 
पवेतात्तयेव योगिन्या सह सत्वरं यथा स्यदिवमव्रापतमागतोऽस्मि । वनेचरस्य 
वचनं भूरिवेपुवेहिपतनाय छवणेबिन्दुमभ्येतीयेवंरूपम् । तस्मादनन्तरमन्तर्हिंतां 
न पर्यामि॥ १४ कामन्दकीमकरन्दौ । किमर्थं तिरोदितासि । मालतीविप- 
निराकरणद्वारेदानीमपि भूरिवडुविनाशरूपमारतीषिपन्निरासेन पुनर्नोऽस्मान्परि- 
तरायस्वेत्यथेः । मद्यन्तिकारबद्िके। सखि मारति, ननु भणामि ससि 
मालतीति । विरपोक्तिप्रभेदो ऽयम् । भगवति, परि त्रायस्व । चिरनिरुदधनिःश्वासनि- 
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णिचरं पे हिअअं । हा अमच्च, हा पिअपतहि, तुदये दुवे वि पर- 
प्परावसाणस् कारणं जादा । 

कामन्दकी--हा वत्से मारति । 
माधवः--हा प्रिये मारति । 
मकरन्दः-हा प्रियपति । 

(सवे मोहमुपगम्य पुनः संज्ञां लभन्ते ।) 

कामन्दकी--तत्किमेष स्नटिति पास्यमानादिवाम्बुदाद्म्बुनि- 

वहः परिस्वटन्रस्मान्प्रीणयति । 
माधवः --(सोच्छरसम् ।) अये, प्रत्यापन्नचेतनेव माती । तथा 

ह्यस्याः 
भवति विततदवापतो नाहप्रणुन्नपयोधरं 

हृदयमपि च िग्धं चकुनिजप्रकृतौ स्थितम् । 
तदनु वदनं मृच्छष्दात्प्रपतादि विराजते 

परिगतमिव प्रारम्भेऽहुः श्रिया सरसीरुहम् ॥ १५ ॥ 
(नेपथ्ये ।) 

अविगणय्य नृपं सहनन्दनं 

चरणयोनेतमप्निचये पतन् । 
यस्व । चिरनिरुद्निःश्ाचनिश्वटमस्या हृदयम् । दा अमात्य, दहा प्रिय- 

सखि, युवां द्वावपि परस्परावसानस्य कारणं जातो । 

श्लमस्या हृद्यम् । दा अमाव्य, हा प्रियसखि, युवां द्वावपि परस्परावसानस 

कारणं जातौ । द्वयोरपि विनाश्हेवुरित्यारायः ॥ कामन्द की। पाय्यमानादिवेति 
स्वाभाविकवषेविलक्षणाकाण्डप्रवृत्ताम्भःपतननिपित्तकोक्तिरियम् । प्रीणयति संतप- 

यति । जीवयतीत्यथेः ॥ माधवः । प्रत्यासन्नचेतनेव प्रयापन्नजीवितेव । तदङ्ग 

न्याह--भवतीति। प्रथमं निरुद्धः पश्चाद्विततो विस्तारितो यः श्वासोन्नादस्तेन 
मरुननो पयोधरौ यत्न हृदये तत्तादक्। उन्नाद उच्छायः। चक्षुरपि च यन्मोहपर- 
भावादज्िग्धमासीत्तस्कृतो तत्स्वमावे स्थितं सुग्धमभूदित्यर्थः । अत्र निजेति 
पदं गताथमेव । तदनन्तरं तसा वदनं मोदापगमात्मसादगुणवतप्रसन्नं प्रातःकाले 
श्रिया शोभया परिगतं व्याप्तं कमलमिवेति ॥ १५ ॥ नेपथ्य इति } अथ म- 
हाभागे, पुनः परित्रायस्वेति कामन्दक्या अतिकरुणरुदितमाकण्यं सोदामिनी भूरि. 
वसुमनलप्रवेश्ानिवाय गगनस्था प्राह-अविगणय्येति । नन्दनं सहितं द्रप 
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सपदि भूरिवसुर्विनिवर्तितो 
मम गिरा गुरुपस्तमदविस्मयः ॥ १९ ॥ 

माधवमकरन्दौ-मगवतिः दिष्टया वर्धे । 
सषा योगिनीयमत्तिरयविधटितजल्दाम्युपेति नो यस्याः । 
वागमृतजलापाो जख्दनलाप्तारमतिशेते ॥ १७ ॥ 

कामन्दकी- प्रियं नः। 
माटती--दिष्िभा चिरस्स पञ्चुज्जीविद्धि । 
कामन्दकी -- (सदषबष्पम् । ) एद्येहि पुत्रि । 
माटखती- हा कहं भअवदी । (इति पादयोनिपतति।) 

कामन्दकी --(उत्थाप्यालिङ्गय मृध्चुपाघ्राय ।) 

जीव जीवितप्तमाय जीवितं 
देहि जीवतु युद्जनश्च ते । 

अङ्गकैस्तुहिनपङ्गशीतदः 
पुति मां प्रियप्तखीं च जीवय ॥ १८॥ 

माधवः-- वयस्य मकरन्द; संप्रत्युपादेयो माधवस्य जीवलोकः 
संवृत्तः । 

मकरन्दः-- (सदम् ) एवमेवैतत् । 

१, दिष्टया चिरस्य प्रव्युजीवितासिमि । 

२, हा कथं भगवती । 

दहनप्रवेशनिवारणाय पादयोनेतमनादलय भूरिवघुः सपदि मम भिरा ध्रुवे जीवति 
मारतीव्येवंरूपया निवतितो गुरुसंमदविस्मयो यस्य तादक् । समदः प्रहषैः॥ १६॥ 
माधवमकरन्दौ । दिध्वानन्देन। सा योगिनीति । यया मालती रक्षितास्व- 
वेगभ्रभावाभ्यां विदारितमेधगगनादागच्छति । यस्या वागमरुतधारासंपातोऽतिशेते 
जयति । भूरिवञुमालत्यो रक्षणद्वारा समस्तबन्धुजनप्राणरक्षकैल्युन्नेयम् ॥ १५ ॥ 
कामन्दकी । प्रियं न इति । इयमभ्युपेतीति संभ्रमोक्तिः ॥ माखती । दिष्टया 
चिरस्य अल्युज्जीवितासि ॥ मारुती । हदा कथं भगवती ॥ कामन्दकी । 
जीवेति । त्वं जीव । अत एव माधवाय जीवनं देहि । मदयन्तिकादिसखीजनश्च 
जीवदु । दिमसङ्गरीतदैस्तवावयवैमी प्रियसखीं च जी वयेत्य्थः । आलिङ्गनदानादिति 
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इतरे--पिभप्तहि, मणोरहातिकान्तदंसणे, संभावेहि अद्ये प~ 
रिस्पक्गेण । 

माल्ती--हां पिअप्तहिओ । (इत्युभे आलिङ्गति । ) 
कामन्दकी--पत्सो, किमेतत् । 
माधवमकरन्दौ-- भगवति, 

कपाल्कुण्डलाकोषदुजातजनितापदः । 
वयमभ्युद्धृताः छृच्छरनि्न्धादार्ययानया ॥ १९ ॥ 

कामन्दकी --कथमधोरघण्टवधविनुभ्मितमेतत् । 
लवङ्गिकामदयन्तिके-- अहो अचरि । पुणरत्तदारुणस्स 

परिणामरमणिजत्तणं विहिणो । 

सौदामिनी-- (धनिद्य ) ) भगवति, स एष चिरंतनोऽनेवापी 
जनः प्रणमति) 

कामन्दकी --अये, भद्रम् । सौदामिनी । 

१. प्रियसखि, मनोरथातिक्रान्तदशंने) संभावयास्मान्परिष्वङ्गेण | 
२ हा प्रियसख्यो । 
३. अदो आश्च्यम् | पुनरुक्तदारुणस्य परिणामरमणीयत्वं विधेः । 

भावः ॥१८॥ इतरे । प्रियसवि, मनोरथातिक्रान्तदशेने संभावयास्मान्परिष्वङ्गेण ॥ 

मारुती । हा प्रियसख्यौ ॥ कामन्दकी । किमेतदिति माधवमकरन्दौ ग्रति 

प्रश्रः । अथ तयोरिदमुत्तरम--मगवति, कपाटकुण्डरेति। दुजौतं माल्त्य- 
पहरणवृत्तान्तरूपं तज्जनितापदो वयं कृच्छरादनपायाननिबेन्धादतिप्रयलादुद्रता 
॥१९॥ कामन्दकी । अधोरघण्ट माधवेन निहते सति यत्तदन्तेवातिन्या माधवं 
प्रयपकाररूपो मालतीहरणद्रार व्यापारस्तक्किखघोरघण्टवधविजुम्भितमिति । 
ठवद्गिकामदयन्तिके। अदो आश्चर्यम् । पुनरुक्तदारुणस्य परिणामरमणीयततं 
विधेः । पुनरुक्त मिव पुनरक्तः पुनःपुनमौलती हरणम् । परिणाभरमणीयत्वं चान्ते 
ऽक्षतमालतीत्भेन ॥ सौदामिनी । अन्तेवासी जन इत्यात्मनः पुंिष्गनिदेशा- 
त्कपालङरुण्डलणृहीतमाठतीपरित्राणरूपमात्मनः पुरषार्थसाधकत्वं सूचयति । चि- 
रतन प्रथमाप्तदीक्षः सिद्धमन्नेणाचार्येण प्रथमप्रकृष्टमन्नः प्रकृष्टिष्यभावादि- 
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माधवमकरन्दौ- कथमियं सा भगवत्याः पक्षपातस्थानमा- 
रिष्या सौदामिनी । यतः सवैमधुना संगच्छते 1 

कामन्दकी- 
एट्येहि भूरिवघुजीवितदानपुण्य- 

संभारधारिणि चिरादसि हन्त दष्ट । 
दत्तप्रमोदमभिनन्दय मे दारीर- 

मालिङ्ग सोहदनिधे विरम प्रणामात् ॥ २० ॥ 
अपि च। 

वन्या त्वमेव जगतः स्पृहणीयसिद्धि- 
रेवंविधेविरसितैरतिनोधिसच्तैः । 

यस्याः पुरा परिचयप्रतिबद्धबीज- 

मुद्धतभूरिफल्श्ालि विजृम्भितेन ॥ २१ ॥ 
मदयन्तिकाट्वङ्धिके--ईअं सा अजा सौदामिणी । 

१. दयं सार्यां सौदामिनी | 

त्यारायः ॥ माधवमकरन्दौ । कथंराव्द आशये । पक्षपातस्थानं स्मारयति पू- 
वरिष्या सौदामिनीति । स्वतन्रेषु स्थानेषु सौदामिनीसरणायत्सर्वमिदं मालती. 
विपत्परतीकारग्यापाररूपमेततसव संगच्छते संगतं भवति । युज्यत इत्यथैः । ए- 
दयहीति । भूरिवसजीवितदानेन यः पुण्यसंभारस्तद्वारेण । जीवितदानं च माल- 
तीभूरिवसुविपनिवारणद्रारम्। हन्त हषं । तदीरगलयन्ताभीष्टद्रयसंपादनेन दत्त- 
प्रमोदमपि मद्रपुरालिद्गिनानन्दय । प्रणामाद्विरम । त्वमेव जीवितदायितवेनानुगु- 

णोत्कर्पेण च प्रणम्या मयेत्यारायः । शयुणाः पूजास्थानं गुणिषु नच लिङ्गन च 
वयः" इद्यादिवचनात् ॥ २० ॥ एतदेवोत्तरश्रकेन व्यक्तीकरोति-वन्येति । 
एवंविधे; परोपकारफलेर्विरतितैर्व्यापरिरतिबोधिसपतैरतिक्रान्तबोधिसच्वैः । मनो- 
गतागमेषु ब्रह्ममायापीह बोधसद्रन्थेन कथिता (2) जीवितग्ययेनापि परा्थसाधनेक- 
व्यापारस्थर्विलसितैस्त्वमेव वन्या जगतः। तन्मम बन्दनाद्िरमेदयर्थैः । स्ण्रहणीया 
सिद्धिर्यस्याः सा तादृशी मच्रसिद्धिरस्माकमपि स्पृदणीया । यस्यास्तव विनजुम्ि- 
तेनेदराग्यापारेण तद्रीजं मालतीमाधवतर्प्रताननिधानमद्धुतप्रचुरफलदराल्यभूदि- 
त्यर्थः। कीटग्बीजम्) पुरा काले वियापरिग्रहसमये प्रतिबन्धो ऽवद्यमावाभ्यामपत्य- 
संबन्धः कार्य इति प्रतिज्ञारूपो मम समक्षं ससंबन्धोऽयतनतत्ताद्गरतेन निस्ताररू- 
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माखती- बाढम् । इमाए क्खु मअवदींबन्धपक्लवादिणीए णि- 
ठभचिअ कवाट्कुण्डट अत्तणो आवसहं उवणिअ आपतासिदच्चि । किं 
अ केप्ररावहीप्तामिण्णाणहत्याए् इहं आग्ृण सब्बे तुह्मे संधारिदा । 

इतराः यप्पपसरण्णा णो कणिद्रा भअवदी । 
मकरन्दमाधवौ-- अहये नु खट मोः। 

अपि चिन्तामणिधिन्तापरिश्रममपेकषते । 
हदं त्वचिन्तितं मन्ये कृतमाश्च्थमायया ॥ २२ ॥ 

सादामिनी--(्वगतम् ) हन्त, टजयतिं मामल्यन्तसोजन्यमे- 
तेषाम् । (काशम् ! भगवति, एतत्प्रहृष्ठनन्द्नाभिनन्दितेन राज्ञा प- 
द्मावतीश्वरेण भूरिवसोः प्रस्यक्षममिटिख्य पत्रमायुष्मतो माधवस्य प्र 
षितम् । रेद्यमषयति। ) 

कामन्दकी-- एदल वाचयति । ) स्वस्त्यस्तु वः । परमेश्वरः 
प्मान्ञापयति यथा, 

छाध्यानां गुणिनां धुरि स्थितवति श्रेष्ठान्ववाये त्वयि 
प्र्यस्तव्यप्तने महीयसि परं प्रीतोऽस्मि जामातरि । 

१, बाढम् । अनया ख़ भगवतीपक्षपातसंवन्धिन्या निर्भस्स्वं कपालङरु- 
°इदल्ामात्मन आव्तथमुपनीयाश्चासितास्मि । कं च केसरावलीसाभि- 

ज्ञानकस्तयेहागत्य सवं यूयं संधारिताः | 
२, सुप्रसन्ना नः कनिष्ठा भगवती । 

पेण स्यादित्याशयः ॥२१॥ मारुती । बाढम् । सौदामिनीयमेवेय्थः। अनया खट 
भगवतीस्तबन्धपक्षपातिन्या नित्ये कपालकरुण्डलामात्मन आवसथमुपनीयाश्वासि- 
तास्मि। केसरावटीसाभिन्ञानहस्तयेद्यागत्य सवे यूयं संधारिताः । रक्षिता मरणादमी 
जन्धुजना इत्यथः ॥ इतराः । सुप्रसन्ना नः कनिष्ठा भगवती ॥ मकरन्दमाधवौ । 
अदोशब्द आर्ये । मोः संबुद्धौ अपीति।चिन्तामणिरपि परार्थकल चिन्तारूपं परि- 
श्रममपेक्षते । इदं दु मार्तीप्राणत्राणसूपम्। तत्कथ मयाचिन्तितं तथाप्यार्यया कृतं 

तद्न्येन कल्पद्रमादिनाप्यृतम् । जत एवाशवयम् ॥ २२ ॥ सौदामिनी । एत- 
छेवङ्गिकादीनां संतोषणमित्याशयः । मदयन्तिकायास्तु भंपरा्निसंदेरोन दषनिमि- 
तम् । ाध्येति । जामातरीद्युक्तिर्बीजम् । श्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य 
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तेनेयं मदयन्तिकापि भवतः प्रीत्ये तव प्रेय 
मित्राय प्रथमानुरागधटिताप्यस्मामिरुत्सृज्यते ॥ २३ ॥ 

(माधवमुदिश्य सदम् ।) वत्स; श्रूयताम् । 

माधवः-- श्रुतम् । इदानीं सवथा कृतार्थोऽसि । 
माटती ~ दिद्धिभा एदं वि दाव अवगद्ं हिअअस्स सङ्काप्रहं । 
लवद्किका-- संपदं णिरवतेसं पूरिभा माहवस्तिरिणो मणोरहा । 
मकरन्दः (रोवलोक्य ।) कथमवरोकिताबुद्धरक्षिते क्हंसश्च 

दूरतः समागतानस्मान्वीक्ष्य तत्रैव हषनिभेरं नृत्यन्त इत एवागच्छन्ति। 
(ततः प्रविशतोऽवछोकितानबुद्धरक्षिते कलटंसश्व ।) 

ते-- (विविधं दृत्यं छत्वा सवै उपय सप्रमाणं कामन्दकीं प्रति । ) चअ भम 

अवदि कजणिहाणे । (माधवं प्रति जअ मअरन्दणन्दण माहव 
पुण्णचन्द्, दिद्धिजा वटति । 

(सर्वे सस्मितं परयन्ति ।) 

१, दिष्टया एतदपि तावदपगतं हृदयस्य शङ्कारस्यम् | 
२. सांप्रतं निरवदेष पूरिताः श्रीमाधवस्य मनोरथाः | 
३. जय भगवति कार्यनिघाने । जय मकरन्दनन्दन माधव पूर्णचन्द्र, 

दिष्टया वर्धसे | 

महाराजः इति भूरिव्ुवचनसंग्रत्ययेन मदयन्त्यां निजकन्यकाबुद्धिरेव प्रकृष्टयुणे 

निरस्तविपदि महाकुले जामातरि त्वयि प्रीतिरुचितेत्याशयः । तेन हेतुना पृवोनु- 
रागेण प्राणानयनरूपेण योजितापि तव प्रीत्यर्थं तव मिच्नाय मकरन्दायास्माभिदीयत 
इत्यथैः ॥ २३ ॥ माधवसुदिर्य कामन्दकी वदति-श्रूयतामिति ॥ माधवः । 

निखिलार्थं इति रोषः । वरपतिनन्दनादिना सर्वथा कृतार्थोऽस्मीत्य्थः ॥ मा- 

रती । दिष्टा, एतदपि तावदपगतं हृदयस्य राङ्करल्यम्॥ लवद्धिका । सप्र 
तं निरवशेष पूरिताः श्रीमाधवस मनोरथाः । प्राकृते पूवेनिपातस्यानियमतया श्री. 
करब्दस्योत्तरनिपातलक्षणं भवति ॥ का्यनिधानराब्दादाप्त्ययेन निधानसंबन्धरू- 
प सवै कायजातं त्वेयेकया निष्पादितमिति त्वमेव कायाणां निधिः । जय भकर- 
न्दनन्द्न माधवे पूणेचन्द्र । मकरन्द खय मद्यन्तिकालभादपि माधवस्य माठ्ती- 
राम एवातिद्ययानन्द् इति मकरन्द्नन्दनत्वे वाचोयुक्तिः । पापषृद्धिपक्षपयन्त- 
त्वेन पूणेषन्द्रः । संप्राप्ताखण्डमनोरथतयास्य पूर्णचन््रत्वोक्तिः । दिष्टया वर्धसे । 



दशमोऽङ्कः । २६५४ 

छवङ्गिका-तैदीअकलं षि अ एतसि संपूरिदम् । अदो सव्व- 
प्पभरमहप्वे णचः । 

कामन्दकी-एवमेतत् । असि वा कुतथिदेवभूतं महाद्भुतं 
विचि्ररमणीयोज्ज्वर प्रकरणम् । 

सोदामिनी--हृदमत्र रामणीयकं यद्माव्यभूरिवसुदेवरातयो- 

शिरास्पपूर्णोऽयमितरेतरापत्यसंबन्धरूपो मनोरथः । 
माटती--(स्वगतम् । ) तं ̀ कहं विअ । 
मकरन्दमाधवौ --(सकोठकम् । ) मगवति, अन्यथा वस्तु प्रवृ- 

तम्, अन्यथा वचनपयोयः। 
वङ्गिक्षा-- (जनान्तिकम् ।) भअवदि; किं पडिवन्निदव्वं | 
कामन्दकी-- (स्वगतम् ) संप्रति मदयन्तिका्बन्धेन नन्द्- 

१. तदीयका्य॑मपि चेतरिमन्संपूर्णम् । अतः सवंप्रकारमहोत्सवे तयति । 
२. तत्कथमिव | 

३, भगवति, किं प्रतिपत्तव्यम् । 

सस्मितं परयन्ति । तेषां पमोदव्रत्तमिति रेषः। भगवलयन्तेवासिन्यवलेकिता तरत्य- 
तीति सस्मितत्वे हेतुः ॥ अत एव ल्वद्गिकाह-लछवङ्किका । तदीयका्यमपि 
चेतस्मिन्संपूणेम्। अतः सवैप्रकारमदोत्सवे ृत्यति ॥ कामन्दकी । एवमेतयथा 
लवङ्गिका वदति। अस्ति वा कुत्रापीटशं प्रकरणं महोत्सवप्रकरणम् । कवेराश्षयस्व- 
यम् । अर्ति वा कुत्रचित्केनापि कविना निर्ितमेवंविधं मारतीमाधवसदशं म- 
हाद्धतरसजनकोत्पायाथ विचित्ररमणीयं विविधसंनिवेशमनोदरमुज्ज्वलमभ्रतरस- 

वत्सगुणं सरालंकारं चेति । अत्रेदानीं कविना मुखसंधिसूचितसर्ववस्तु जातं निर्वह- 
णसंधौ प्रतिसंधत्ते। यथा वास्मत्सोदामिनीसमक्षमनयोभूरिवसुदेवरातयोः भ्रकृततेयं 
प्रतिज्ञावरयमावाभ्यामपत्यसंबन्धः क्म्य इति सूचितं तत्सौदामिनीवचनसंनित्रेरो- 
नैव निवैहणे प्रतिसंहितम् ॥ मारुती । तत्कथमिवात्र रमणीयमिति । कथमिव 
हि मितृभूरिवसुदेवरातयोरेवेविधपरिणामप्रकार इत्याशयः ॥ मकरन्दमाध- 
वौ । यद्वस्तु यल्पाणिप्रहणरूपं तदन्यथा प्रवत्तं संपन्नम् । वचनपर्यायो वचनकरमशवाप्र- 
कर इयर्थः ॥ छवद्भिका । भगवति, प्रतिपत्नमिदानीं निगदं वे क्यतलं च भवति 
श्रकटवचनात् । प्रवृत्तिकरतं तत्कि कतैव्यमित्यादायः ॥ कामन्दकी । तथैवे जना. 

न्तिकमेव वदतीति रोषः । नन्दनस्यानुकूल्यं मदयन्तिकामकरम्दसंबन्ध एव मि- 

मित्तमित्याशयः । प्रतयस्तशङ्गा निःशङ्काः । अन्यथा वस्तु प्रदरतमिति माधवमकर- 
मा० २३ 



. ९११ माहतीमाधवे 
| 

नावग्रहात्प्रत्यस्तरङ्काः खटु वयम् । अकाशम् । › वत्सा, न सस्वन्यथा 

वस्तु प्रवृत्तम्, अन्यथा वचनमस्याः । यतः श्रावकावस्यायामस्मत्सौ- 
दामिनीसमक्षं तयोः प्रवृत्तेयं प्रतिज्ञावाम्यामपत्यसंबन्धः क्न्य इति । 
प्रधानप्रकरतिकोपत्स्वेवं परिहृतः । 

माटती-- अहो संवरणम् । 
मरो-- (आश्वम् । ) जय ॑विवा- मकरन्दमाधवो जयन्ति खट महतां विवा 

दिन्यः प्रत्यायिन्यः कल्याणा नीतयः। 

कामन्दकी-- वत्तः 
यतप्रागेव मनोरथेवेतमभूत्कल्याणमायुष्मतो- 

स्तत्पुण्येमेदुपक्तमैश्च फलितं हेशेश्च मच्छिप्ययोः । 
निष्णातश्च समागमोऽपि विहितस्त्वत्प्रेयप्तः कान्तया 

संप्रीतौ चरपनन्दनो यदपरं प्रेयस्तदप्युच्यताम् ॥ २४ ॥ 
न 

१. अहये संबरणम् । 

न्दाभ्यामुक्तं तदुत्तरं प्रकाशं वदति--वत्साविति। न खदिवति च । श्रावक- 
दश्ायामुपदेशसमये प्रीत्या परिग्रहाय नानादिगन्तवास्तम्यजनसाहचयंमासीदिति। 

सौदामिनीसमक्चमिति। तेन सौोदामिन्येवात्र साक्षिणी । यथथा वस्तुन्यापा- 
राभ्यां तस्य सनिधानमेव तत्परियंकरत्वेन । इयं तु निपत््तीकारं कृतवतीत्याशयः। 
अवद्यमावाभ्यामपत्यसंबन्धः कतव्य इत्यात्मनः परद्रत्तिसमयनिधितं कुषनीभावं 
समस्तल्येकसमक्षपरि्तं प्रच्छति । अनेनेव साक्षास्रतिषेधः कोपाय । शिवस्त्वयमु- 
पाय इति निववैहणाथं स्मरयति ॥ मालती । अहो संबरणमिति । अदो अयुक्तौ । 
संवरणं हि तद्विशेषतस्तु बालत्वादित्यादि प्रतिसंदितम्॥ मकरन्दमाधवौ । वि- 
सेवादिन्यो विप्रलम्भकाः । प्रत्यायिन्यः प्रत्यययुक्ताः । प्रत्ययशब्दस्य प्रभावपर्यांय- 
त्वास्रभावश्च दुषेटोऽपि कायस्य क्षटिति संघटनेनोननेयः। कल्याणः ञ्यभाः।जयन्ती- 
ति च स्तुतौ च कथं भवत्याः सुमेधसो नीति्विपर्यस्यते।युखसंधिसूचितमनुसंधेयम् । 
कामन्दकी । यलप्रागेवेति । कल्याणं करप्रहणरूपं पुण्यैः प्रागाचरितैरारा- 
देव कारकैर्मदुपक्रमैः संनिपत्य कारकैमम बुद्धिव्यापारेः करणभूतेस्तत्कल्याणं फलि- 
तम् । तथा शिष्ययोभूरिवसुदेषरातयोरभिमतं पाणिग्रहणं खादियेवंरूपचिन्ताज- 
न्यभेदाः फलिताः । तद्रत्मरेयसो मकरन्दसख कान्तया मदयन्तिकया सद निष्णातो 
निपुणः समागमो विदितः कृतः । तथा प्रत्येयौ राजनन्दनाविति यौ प्रक्चिन्तितौ तौ 



ददामोऽङ्कः । | २१७ 

माधवः-- (सद्षम्। ) अतः परं मम प्रियमस्ति तथापीदमस्तु 
मरतवाक्यम्-- 

शिवमस्तु सपैजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु शानि सवै सुखी भवतु टोकः ॥ २९ ॥ 

कामन्दकी--एवमस्तु । 
( इति निष्कान्ताः सरवे | ) 

इति महाकविश्रीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे द दमोऽङ्कः। 

वः संप्रीतौ संजातप्रीतिसंयुक्तौ ॥ २४ ॥ अतः किमपरं प्रियतरं किमिति 
तदप्युच्यताम् । साधयामि इत्यादिपदेः क्रमेण विप्रादिद्युद्रपर्यन्ताश्च चत्वारो 
वणां आरंसाविषयाः (2) ॥ २५ ॥ 

राबरस्वामिप्रीत्या प्रकरणरत्नाकरे तु भवभूतेः । 
सारोद्धारे मन्दरमक्ृत कृती व्याकृति नान्यः ॥ 
अतिदुस्तरोऽत्पमतिना पावनकरम॑प्रसादनो हि मुदा । 
हारं हारं व्याद्यामाश्रित्य प्रकरणोदधिस्तीणेः ॥ 

इति श्रीरिलाभद्धीयान्वयश्चरीदरिचन्द्रसूनोखिपुरारिपदाम्भो 
जभुद्धायमानमानसस्य श्रीनान्यदेवस्य छतो मारुतीमाधवीय- 
टीकायां दशषमाङ्ाबेवरणम् ॥ 





माकतीमाधवस्य जगद्धररूतटीकानुरोधतः 
| पाठान्तराणि । 

पृष्ठानि । 

-११ श्ानन्दम्-' इति छोकः ॥ १ ॥ शचूडापीड' इति 

जगद्धरकृता रीका । 
चच्रचन्द्िकचन्द्रचारुकुसुमो मायजञ्जापवो 

टप्यदारणदन्दश्चकमणिमांस्ततश्चश्ाखालयः । 
स्थाणुमे फलदो भवत्वतितरां गोरीमुखेन्दुद्रव- 

त्पीयुषद्रवरोहदादिव दधदेवद्मत्वं सदा ॥ 
नत्वा गुरून्युणगुरूनवखोक्य टीकां 

विश्वादिकोषभरतश्तिशब्दविदयाम् । 
छन्दांस्यलंकरणमर्थगति विचिन्् 

भ्रीमाज्ञगद्॒रकृती वितनोति ठीकम् ॥ 
श्रीकण्ठकण्ठविदुटत्टुनाटके ऽरसिमि- 

टीका मयात्पमतिनापि वितन्यते यत् । 
हासाय दुर्जनगणसख भवेन्न चेत- 

दुचचेः प्रदं यदभिकाहूति सवै एव ॥ 

इद तावदष्टपदां नान्दी विदधान एव कविरपरत्यूहमीहितसिद्विमसुरुष्य प्रचण्डच- 

ण्ीपतेरकाण्ड ताण्डवाडम्बरेण लम्बोदोत्कीतैनरूपं मङ्गलं प्रकरणादौ निबधराति- 
सानन्दमित्यादि । वैनायक्यो वदन विघुतयश्चिरं वः पान्तु । गजाननाननचाल- 
नानि बुप्मान्बुकालं रक्षन्तवत्यथेः । इति श्रोतृन्सामाजिकान्कविराशास्ते । 
वदनविधूनने कारणमाह-फणिपतो वाञुकिनागे नासाम्ररन्धं नातिकाम्रविवरं 
सानन्दं विद्रेति सति । नासात्र विनायकस्थैव । त्रस्त श्रित्यव्ररन्धप्राप्या 
जीवनप्रत्याशयानन्द इति भावः । अत एवे प्रवेशानन्तरमानन्द् इति कथं क्रिया- 
विेषणमिति दोषानवकाशः । अम्रन्धरस्य शीघ्र ्रस्यैवानन्दातिशयात् । यथा 
भीतस्य शीघ्र भवनादिप्राप्तो हैः । यद्रा सानन्द यथा तथा पान्त्विति योज्यम्। 
यद्रा सानन्दमिदयाहतविशेषणम् । सपिक्षत्वेऽपि गमकत्वात्पमासः । क्रियाबिरोष- 
णत्वादेव सानन्दमित्यत्र कमैतेकत्वङ्कीबत्वानि। इद नासारन्धरमिति वक्तव्येऽग्रम्र- 

हणं त्रस्तख क्षटिति प्राप्या हषपूचनाय । यद्रा रन्ध्रप्रवेरोऽभ्रप्रवेशसाथसिद्- 



ष जगद्धरकरता 

सखापि शब्देन कीर्तनादक्तिपोष एवायमलंकारः । यदाद दण्डी--“उक्तिपोषः । 

क्रचिदाक्चेपकम्धस्य साक्षाच्छन्देन कीर्तनात् ॥* इति । कदरो फणिपतौ । भोगः 

फणा कायो वा॒ तस्य संकोचोऽविकाशस्तं भजतीति भोगसंकोचभाकू । त- 
सिन् । विवरानुसरणे भोगिभोगसंकोच इति जातिनियमः । तदनेन महाकायस 
नासाप्रपरवैशयोग्यतोक्ता । प्रवेद हेतुमाद-- शूलपाणे: शिवस्य ताण्डवे तत्य सति 
नन्दी गणभेदस्तसय दस्तेनाहतस्य ताडितस्य मुरजस्य मद॑स्य रवेण शब्देना- 
हूतो यः कौमारबदीं कार्तिकेयमयूरस्तस्य त्रासाद्भयात् । अत्र नन्दिहस्ताहतत्वेन 
मुरजस्य गभीरताररवश्ाछिता दरिता । मयूरस्य भुजंगभोजित्वेन त्रासकत्वम् । 

विधुतयः कीददयु- । गण्ड उद़ीनाभिरूष्वं गताभिरलिमालाभिभ्रमरपद्भि- 

भिर्मुखरिताः शब्दीकृताः ककुभो दिशो याभिस्ताः । तथा चीत्कारो भीतक- 
रिणां त्रासध्वनिस्तत्सदहिताः । विनायकस्य गजाननत्वात् । इह साहिलयमात्र 
मतव्थः । तथा च भयान्मुखे विधूननचीत्कारौ युगपदटृत्ताबिति भावः । जाति- 
रलकारः । विधुतेरचेतनत्वेऽपि देवतानुभावादेव रक्षणकतरैत्वम् । अत एव 

स्तस्यापि तत्कवरत्वम् । इह गम्भीरसमुरजरवश्रतिकृष्टमयूरभयेन फणिनां विवरा- 

नुसरणं जलदकाटचिहम् । अत एव जल्दकालमनुभान्येषैतल्पकरणष्त्तान्त इति 

ध्वनितम् । तथा च वक्ष्यति--"धारासिक्तवसधरामुरभयः' इत्यादि । मुरजधातेन 

बरायम्, अलिमालया दिशां सुखरीकरणेन गीतम्, वदनविधूननेन व्रत्यं च सूचयता 

तौर्यत्रिकमुक्तम् । चीत्कारेण नरयतः प्रव्यक्तपाठेऽपि सूचितः । कुमारः कोश्वदार- 

णः' इत्यमरः । कुमारस्येदं कामारम्। "तस्येदम् इत्यण् । मयूरो वर्हीणो बही नील- 

कण्ठो भुजङ्गभुक् इत्यमरः।नासा नाशा तु नासिका इति राब्दभेदः। भोगः सुखे ख्या- 

दिरतावहेश्च फणकाययोः* इति विश्वः । उद़्ीन इति उप्पू्ाड़ीर्धातोः क्तः । 
‹आओदितश्व" इति चकारान्नत्वम्।्रडीनोड़़ीनसंडीनान्येताः खगगतिक्रियाः' इत्यमरः। 

"दिरस्तु ककुभः काष्ठाः” इति च । "ताण्डवं नटनं नाव्यं लास्यं व्रत्यं च नतैनम् 

इति च । "विनायको विघ्रराजदरैमातुरगणाधिपाः” इति च । विनायकस्येदं वैनाय- 
क्यम् । तस्येदमित्यण् । °िदाणञ्-'इति ङीप् । विधुतिरिति विपूरवोद्ुनः ज्ञियां 

क्तिन् ॥ १॥ नाटकादौ परवृत्तिः प्रेक्षावतां सप्रयोजना । यदाह भरतः-*न त. 
ज्ञानं न तच्छिल्पं न साविधा न ताः कलाः । नासौ नयो न तत्कमे नारके 
यन्न टदयते॥* नारके विघ्रविधातायादौ नान्दी काया । यदाह भरतः-शययप्य- 

ङ्गानि भूयांसि पूवैरङ्गख नाटके । तथाप्यवदयं कर्तन्या नान्दी विघ्प्रशान्तये ॥* 
नान्दीलक्षणं च भरते--देषद्धिजनृपारीनामाशीवैचनपूर्विका । नान्दी काया बु. 

धेयैलनान्नमस्कारेण संयुता ॥ गङ्गा नागपत्तिः सोमः स्वधानन्दो जयारिषः । एभि. 
नौमपदैः कायौ नान्दी कविभिरङ्किता ॥ प्ररास्तपदबिन्यासा चन्द्रसंकीतेना- 
न्विता । भक्षीवादपरा नन्दी योज्येयं भङ्गलान्विता ॥ काचिद्धादङपदा नान्दी 
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छोकः॥२॥ (न्यन्ते) सूत्रधार; --अमतिविररेण । 
काचिदषटपदा स्मृता। सूत्रधारः प्ठेदेनां मध्यमं खरमाश्ितः ॥ चन्दस्कीतनं 
यत्र तदधीनो रघोत्तमः। प्रते चन्द्रमसि स्फीता रसक्रीरिति भालिकिः ॥ तत्र 
केचन पदं विभक्त्यन्तमास्थिषत । केचितविदं पस्य भागमूचिरे । तदि दितीय- 
पक्षनिकषेपेण पयद्रयेनाष्टपदा नान्दीति । बहुविपतराङ्कया तन्नाशाय पुनङगरमाचर- 
नपदां नान्दीं निवौहयति-- चूडापीडेत्यादि । भूतेशस्य हरस्य जरास्ता 
सभाप्रधानं पान्वु । कीटर्यः। चूडायां शिखायां य आपीडस्तियेङ्नद्धमाला तस्याः 
कपालै; युष्करिरो ऽस्थिपिण्डैः सकुर व्याप्तमत एव गलन्मन्दाकिनीवारि गङ्गाजर्छ 
यासु ताः। माला चेद कपाङानामेव । यद्रा येषां कपालानि तेषामन्यैर्जक्षजा- 
न्वायस्थिमिराभरणाथं तिला । तत्संबद्धानि कपालानीत्य्थः । तथा विदु 
तरां विद्युननिभं यहलाटलोचनधुरं लखटस्थनेत्रसपुटं तत्तेजसा विभिश्रा मिलिता 
त्विट् भरमा यासां ताः । अन्न पुटमध्यस्थप्य समस्तनेत्रभागस्य तेजोमयता पुटपदे- 
नोक्ता। तथाकटोरया कोमलयासंपूणैया वा केतकरिखया केतकीकुसुमग्रेण संदि- 
ग्धः संशयितो सुग्धो रम्यो बालो वेन्दुयासु ताः। हरशिरसि किं केतकरिखेयमि- 
त्यनीचिती । तदयं संशयोऽप्यनौचित्यमूलक एवेति मावः । तथा भुजङ्गाः सपौ 
एव व्यो लतासा एव वलया मण्डलाकारेण स्थिताः घज: पुष्पमालस्ताभिनेद्रो 
बद्धो जूो ज्लुलको निबद्धल्ज ऊध्वेभागो या ताः। तदनेन जटाजूटस्यानवरतल्ता- 
कपिरपि भुजङ्नद्वतया तिरोदितरूपतेनातिर्यामलेन मेधोदयमत एव सर्ष- 
विहरणसूचनम्, गङ्गजलगलनेन वर्षणम्, कपालमाल्या बलकावतिम् ›, लारनेत- 
लिषा विदयुदुदथोतम्, शिद्युरारिना च केतकरिखावलं देयता मदनमदोरीपनमुदि- 
रमेदुरधनसमयमूचनेन शुङ्गाररसशाजिताप्यस्य प्रकरणख कयक्षिता । अचेतनाया 
जराया रक्षकत्वं देवताजुभावादवपेयम् ।वचिवल्यलघ्षगियत्र रूपकनामालकारः ।यत् 
मिथोऽपक्ष तत्र अपि चेति प्रयुज्यत इति व्युत्पतिः ॥ २ ॥ नान््न्त इति। 
उक्तलक्षणं नाटकायं पयं नान्दी । आश्चीरयोगादिना नन्दयतीति नन्दः । पचा- 
यच् । नन्द् एव नान्द्ः । प्रज्ञादित्वाद्ण््रययः। टिङ्ाणन्-- इति डीप् । नान्दी । 
सूत्रपारलक्षणं च भरते-- ^नाव्वसख यदानुष्ानं तत्सूत्रं स्ात्सबीजकम्। रङ्गदैवत- 
पूजाङ्ृत्सूत्रधार उदीरितः” ॥ इति। नयु नान्यन्ते सूत्रधार इत्यसगतम्। न हि 
नान्दीपाठनन्तरं सूत्रधासे र्गमूमिं प्रविशति । कितु प्रविरय पठति । न वान्येनैव 
पठनीया । सूत्रधारपठनीयत्वेनेव नान्या उक्तत्वात् । सूत्रधारः पठेननान्दीं मध्यमं 
स्वरमास्थितः' इति वचनात्। उच्यते । नान्दीं पटित्वा सूत्रधारः प्रविशति पठति 
वा। नान्यन्ते सूत्रधारस्थैव श्र ततवेनेयमपि तेनेव पठनीया । प्रथमं सूत्रधारः प्र 
विशतीति नोक्तम् । मङ्गलाय देवतानमस्कारादेरेव विधानात्। यद्रा नान्दी ताव- 
्हमवेरानन्तरं सूत्रधारेणेव पठनीया । नान्यन्ते सूत्रधार इति सूत्रपारसाम्या. 
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(पुरतोऽवलोक्य )) अये, उदितभूयिष्ठ एष मगवानरेष- 
भुवनद्वीपदीपकस्तपनः । तमुपतिष्ठे (णम्य । कल्या- 
णानाम्--!इति छोकः ॥९॥ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ।) 

स्थापके प्रयोगः। यदाह भरतः--नान्दी प्रयुज्य निष्करामेत्सूत्रधारः सानुगः । 
स्थापः पविशेतपशवातसूत्रधारगुणाकृतिः ॥ पूर्वरङ्ग विधायादौ सूत्रधारे विनिगैते । 
प्रविश्य तद्रदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ अत एव केचिन्नान्यन्ते स्थापक इत्येवं 
पठन्ति । ननु प्रस्तावनायाः पूं बहूनि नाय्याङ्गानि सन्ति तानि किमिति नोक्तानि, 
यदाह भरतः--स्प्रसादमधुरेः शकैः कान्याथेसूचकैः। ऋतुं कंचिदुपादाय भार- 
तीं त्तिमाश्रयेत् ॥ भेदैः भरोचनायुक्तर्वीधगप्रदसनायुसैः। सूत्रधारो नरी ब्रते मारिष 
वा विदृषकम्॥ स्वकायं प्रस्तुताक्षिपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम् 1* भत एवाद-~ 
अखमिति। भयमाशयः--पूर्वोक्तान्यङ्गानि न भवन्ति रितु परिषदोऽभिमुखी- 
करणानि। सा चेत्स्वयमेव कतावधाना नवनाटकविरोकनोत्का च तदन्यत््रयुज्य- 
मानमपि रसभङ्गाय परं भवतीति कृतं त्मणयनेन । अन्यथा सभाया रसविच्छेदो 
भवेदिति निष्फकतेति । अये इति निपातो व्यासङ्गादिनानाकलितस्याकलनेन 
संभ्रमवाचकः। भकस्मात्ूर्योदयाकलनात् । (ततः शोकं पठेदेकं गम्भीरस्वरसं- 
युतम् । देवस्तोत्रं पुरस्कृ यख पूजा प्रवतत ॥ › इति भरतमतमनुखत्य माङ्गलि. 
कतया रङ्द्रारपाय्वं कमुत्थापयति--उदितेति। उदितं भूयिष्ठं बहु यख सः। 
अख बहुतरभाग उदितः । िचिदेवोदयायावरिष्यत इति भावः । अत्र नेक्षिदा. 
दित्यमुयन्तम्' इति निषेधादुदितभूयिष्ठ इत्युक्तम् । भगं ज्ञानादिसंपत्तिस्तद्रान्। भ 
गवानियथः। उपतिष्ठे । केनेति देषः । तदेवाह--कल्याणानामित्यादि ` 
भो विश्वमूते, सवैमयदेव । दीव्यतीति देवो युतिमांस्तादश । हे कल्याणानां महं 
माङ्गलिकानां तेजसां त्वं भाजनं पात्रमसि । अतः प्रसीद प्रसन्नो भव । मयि मद्धिष 
ये धुय वृत्यधुरंधरां लक्ष्मीं संपत्तिमपि भृशमतिश्चयेन धेह्यारोपय । अथशब्द 
समु चयाथः। धद्दीति स्थाने देहीति पठे ददस्वेत्यथेः । तथा हे जगन्नाथ भुवनपते 
यद्यत्पापमारब्धविरुद्धं नस्रस्य मेऽस्ति तत्प्रतिजहि नाशय । यदिति वीम्सय 
कायिक्वाचिकमानसिकरूपं पापरतरयमुक्तम्।वीप्सा तु न तच्छम्दे कृतावीप्सितैः 
तच्छम्देन परामशोत्तथेव व्युत्पत्तेः । कचिदत्पद् इव तत्पदेऽपि वीप्सा । यथं 
शयां यां प्रियां रक्षतः इद्यादौ । भद्रमदोषं मद्रमभीष्ट वितर देदि। यद्वा । भद्रे भद्रम 
तिश्यनाभीषटं देदीत्ययः । किमथैम्। मङ्गलायारंसनीयकमीथम् । ताद्य चतुर्थी 

१, अस्व शोकस्य जगद्धरकृतदीकानुक्षमे तृतीयत्वेऽपि पश्चमत्वप्रकेत्पः 
त्रिपुरारिकतन्याख्यानुक्रमेण शरकसंख्यासंमेलनाथम्. 
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मारिष, सुविहितानि रङ्गमङ्गखानिः संनिपतितश्च भगवतः 
काट्प्रियनाथस्य यात्राप्रसङ्गेन नानादिगन्तवास्तन्यो 
महाजनस्माजः । आदिष्टश्चास्मि विद्रजनपरिषदा 

यथा केनचिद्पूवेपकरणेन वयं विनोदयितव्या इति । त- 
क्किमित्युदासते मरताः । पारिपाश्विकः- (निर्य । ) 
भाव, परिषन्निर्दिष्टगुणं प्रबन्धं नाधिगच्छामः । सूत्र 
धारः- मारिष; कतमे ते युणास्त् यानुदाहर- 
न््यार्थविदग्धमिश्रा भगवन्तो भूम्दिवाश्च । नटः- 

मङ्गल्य मङ्गलं क्ुँमिति वा । कीटाय । भूयसे प्रचुराय । तदिह हरिदरादीनपास्य 
भानो रुपस्थानेन प्रकरणनायकस्य ब्राह्मण्यं सूचितम् । अत एव देदीति ब्राह्मणो- 
चिता प्रार्थना । सर्वश्ुद्रसचवक्षयहेतोः म्रभातस्यादरेण प्रकरणकथाबीजसूचनमपि । 
तथाहि यद्यदिति वीप्सया शादलाघोरघण्टविमदंसूचनम् । पापग्रतिधातानन्तरं च 
भद्रं भद्रमिति वीप्सया स्वख मालतीलाभेन मकरन्दस्य च मदयन्तिकाल्भेनेष्ट- 
सिद्धिः सुचिता । भूयो मङ्गलपदेन कपाल्कुण्डलापकृतमाल्तीलभो विदयालभा- 
दिकं च सूचितम् ॥ ५॥ नेपथ्येति। नेपथ्यं रङ्गभूमिः 1 “नेपथ्यं रङ्गभूमौ स्यात्" 
इति विश्वः । “मान्यो भावेति वक्तव्यः किंचिन्यूनस्तु मारिषः” इत्यमरः । मारिष 
एव मर्षणान्माषैः। सूत्रधारोक्तनिवीदसहिष्णुरित्यर्थः । उविहितामि भक्तिभ्रद्धाज्न- 
तानि । रज्ञो नृत्यं तदर्थं मङ्गलानि लोकपालपूजादीनि। रजो नृत्ये रणक्षितौ" इति 
विश्वः । संनिपतितः स्वैत आगत्येकत्र मिलितः । कालप्रियनाथस्य तदेशदेवभे- 
दस्य । यात्राप्रसङ्गनेति वृखयकालसूचनम्। ददं ष्वजमदः श्रीमन्महेन्द्रस्य प्रवर्तते” 
इत्यभिधानात् । वास्तव्यो वासी । महाजनसमाजो विद्भदरो्ठी । उदासत उदासीना 
भवन्ति । भरता नटाः ॥ पारिपाश्चिकलक्षणं भरते--“सूत्रधारस्य पार्श्व यः प्रव- 
चन्कुरुतेऽथेनाम् । काव्यार्थसूचनालपं स भवेत्पारिपाश्चिकः ॥° इति । भाव 
मान्यनट, परिषदा प्रक्षकेण निर्दिष्टो गुणो यत्र तं प्रबन्धं प्रकरणम् । प्रक्षकस्तु- 
“यस्ते तुष्िमाय।ति शोके रोकमुपैति च । कृद्धः कुद्धे भये भीतः स नाय्ये भ्र. 
क्षकः स्मरतः ॥° इति भरतोक्तः । पूजावाक्यगर्म प्रश्नमाह-कतम इति । 
गोत्रं नाम च बध्रीयात्पूजावक्यं च सर्वतः" इति भरतः । कतमे । कियन्त इ. 
त्यर्थः । आयोः सुकुलादिसंपन्नाः । यदाह भरतः- कुलं शीलं दया दानं धर्मः 

सदयं कृतज्ञता । अद्रोह इति येष्वेतत्तानायौन्संप्रचक्षते ॥' विदग्धाश्चतुःष्टिकला- 
वेदिनः । मिना वेदान्तवेदिनः । भगवन्तः स्म्रतिधराः । यदाद- देवाश्च लिङ्गि 
नश्चेव नानास्म्रतिधराश्च ये । भगवानिति ते वाच्याः पुरुषाः च्िय एव च ॥" 
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(भूम्ना रमानाम्- इति छोकः ॥ ९ ॥ शुत्रधारः- 

सृतं तहि । नटः- माव, किमिव । सु्रधारः- 
अस्ति दक्षिणापथे विदर्भेषु पद्मपुरं नाम नगरम् । तत्र 

केचितैत्तिरीयिणः काश्यपाश्चरणगुरवः पङ्किपावनाः प- 

इति । यद्वा । आरायाता दूरं गता प्राम्यत्वादिदोषेभ्य इत्यर्याः । विदग्धाः का- 
व्यरसवरशमनसः । मिश्राः पूज्याः । पूज्ये मिश्नपदं नित्यं बहुवचनान्तम्। (मरी. 
चिभिभ्रदैक्षेण' इति विष्णुुराणात् । भगवन्तो ज्ञानादिसंपन्नाः । भूमिदेवा त्रा 
हमणाः । इद तच्रोद्धातककूपा प्रस्तावना । यदाह भरतः-भुप्रतीतं विस्मरतं वः 
यत्र कायै प्रकाद्यते । तदुद्धातकमित्याहुः प्रश्रोत्तरमनोहरम्॥* इति ॥ प्रबन्धे 
युणानाह--भूश्चेति । यत्र प्रबन्धे रसनां शङ्गारादीनां भूतन प्राचुर्येण गहना गः 
म्भीराः सहदयमात्रभराह्याः प्रयोगाः सन्ति । एतेनास्य रस्मयत्वसुक्तम्। यत्र प्र 

वन्धे विचेष्टितानि मालतीमाधवादेः परस्परव्यापाराः सौहार्देन प्रेम्णा हयानि म 

नोज्ञानि । यत्रौद्धत्यं नायकनायिकासखीभत्यादिगुणमाहात्म्यमसि । कीदशम् 
आयोजितं विहितं कामसूत्रमनङ्गप्रयोगो यत्र तत्। यद्रा । ओद्धत्यं निजोत्करष॑पुरः 
सरमन्यावज्ञाविष्करणम्। तच्चायोजितसय समन्तातकायाभिमुखीकृतस्य कामस्य मः 

न्मयेच्छायाः सूत्रं सूचकम् । सूत्रं संभोगः पटारम्भकस्तन्तुव । अनेनात्र काः 
मोदहीपकतयौद्धत्यं गुणाय । स्वाभाविकस्य तस्य मूषणत्वमिति दशितम् । यत्र चि 

त्राश्चयथजनिका कथा कतिपतकथत्वात् । रसमयत्वाच्चाश्वयेम् । वाचि वचर 

विदग्धता परिपाको निर्दोषत्वं वक्रता च यत्र । एतेनान्यनारकाद स्याधिकयुणवे्व 
मुक्तम् । तं प्रबन्धं नतितुमादिरान्ति । मिश्रा इति रोषः ॥ ९ ॥ नटः किमिव 
किं स्म्रुतमित्य्थः । अधुना ^रणद्धि रोदसी वास्य यावत्कीतिंरनश्वरी । तावति 
लायमध्यास्ते सुकृतं वैबुधं पदम् ।। ̀  इति निजनामादिकथनफलमनुरुध्य तदाचरते- 
अस्तीत्यादि। दक्षिणदेशस्य %ङ्गाररखवशतया तदेशत्वेन स्वस्य तदुभयरसवर्ण 
नराक्ति रक्ता ।विदर्भष्वित्यनेन वैदर्भीरीतिपरिचयचातुरी दरिता। पद्यनगरं पश्याव 
ती । नाम प्रसिद्धो।न तु नामपदममिधानार्थम्। तदा प्रकृत्यादित्वत्त तीया स्या 
त्यवधेयम् । तैत्तिरीयिणः । तैत्तिरीयकनामसाखाविरोषपािन इत्यथैः । कद्यप 
कार्यपगोत्राः । चरणगुरव इति चरणक्ाब्दः शाखाविशेषाध्ययनपंरैकतापन्नजनस 
ङ्रवाची । तत्र समूहे ते गुरवः क्रियां कृत्वा वेदाध्यापयितारः । “स गुरुयैः क्रियां § 
त्वा वेदमस्मै प्रयच्छति" इति स्म्रतेः। यद्रा चरणैः कलापादिभियुरवो महान्तः 
पद्किपावनाः प्ख भोजनादिमोष्ठथां पावना अग्रभोजिनः पवित्रां वेत्यर्थः । यः 
यजुषां पारगो यस्तु साम्नां यश्चापि पारगः । अथवरिरसोऽध्येता ब्राह्मणः प्धिप 
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चानयो धृतव्रताः सोमषीथिनो इउम्बरनामानौ बह्मव- 

दिनः प्रतिवप्रनि स्म । तेश्रोियाः" इति छयोकः ॥५॥ 
तदायुप्यायण्य तत्नमवतः युग्रहीतनाश्रो भट्रगो- 
पार्य पौत्रः पवित्रकीरतनीलकण्टस्यात्मसंमवो मटर 
श्रीकण्ठपद्लाञ्छनो भवभूतिनामा जातूकर्णीपुत्रः 

कविर्निपतगेसोहदेन मरतेषु स्वकृतिमेवपरायगुणभूयप्रीम- 

वनः ॥' इति लक्षिताः । पश्चाम्नयो दक्षिणासिगाहैपत्याहवनीयसभ्यावसथ्यरूपाधि- 

पश्चकोपासकाः । पृतत्रताश्वान्द्रायणादित्रतयोगिनः । सोमपीथिनः सोमो लतानि. 
शेषो हुतशेषो वा तत्पायिनः। अनेन सोभयागयाजित्वसुक्तम् । उम्बरनामानो उम्ब- 

रमुत्कष॑सूचकं लनाम येषां ते । यद्वा डम्बरं प्रसिद्धं नाम येषां ते । श्रसिद्धौ म्बरं 
विदुः” इति विश्वः । ब्रह्मवादिनः । वेदज्ञा इत्यर्थः ॥ त इत्यादि । कथितूपाः 
श्रोतरियाच्छन्दोऽध्येतारः। जन्मादिरसंपन्ना ब्राह्मणा वा । भूरि प्रचुरम् । राश्तं 

सार्वकालिकम् । श्रुतमध्ययनमाद्वियन्ते श्रहधति। यद्वा साश्वतं नित्यागमं वेदा्य- 
माद्ियन्ते । कीदशम् । भूरि श्रतं बहुभ्यो बहुधा बहुभिः सहाभ्यस्तम् । किमर्थम् । 
धर्मस कतेन्याककैन्यरूपस्य विनिश्वयाय निणैयाय । वैदिककर्मणि नि्णयादेवे प्र- 
वत्तेरिति भावः । श्रोत्रियभ्छन्दो ऽधीते” इति पाणिनिपूत्रम्। जन्मना ब्रह्मणो 

ज्ञेयः संस्कारैद्धिज उच्यते । वियया याति विप्रत्वं निभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥* इति 
स्मरतिः । शाश्वतमित्यत्र कालष्रुजं बाधित्वा शाश्वते प्रतिषेध ईति भाष्यवचनादण् । 
तथा तेऽथौन्धनान्याद्वियन्ते। इष्य कमेणे यागादिकर्याथेम् । पूतौय करमणे खाता- 
दिकायीथम्। यागादीनां धनसायतया तेषां तदादरोन तु भोगायेति भावः । 
दारान्पल्ीरद्वियन्ते । अपत्याय संतत्यथ न तु कामायेत्यर्थः। त आयुजीौवनमादि- 

न्ते। तपोय तपश्वरणार्थं न तु व्यसनाथम् । केरबहुखं धम्यं कमे तपः । तद. 
नेन तेषां स्वगुणव्वं दितम् । “भूयिष्ठं भूयश्च भूरि च इत्यमरः । अथ क्रतुक- 

मष्ट पूत खातादिकर्मणि । दाराः धुभननि चः । विनिश्वयायेत्यादौ तादर््ये चतुर्थीं ॥५॥ 
अन्न कुठे जात आमुष्यायणः । त्र मवतः पूज्यस्य । सुग्रदीत शोभनोचारणं ब- 

लिकणौदिवन्मङ्गल्यं नाम यस्य । भध्धतुःशाखाभिज्नः । पवित्रा पुण्या कीर्ति. 
येस्य । तस्यात्मसंभवः पुत्रः । श्रीः सरस्वती कण्ठे यस्य स श्रीकण्ठः । तद्वाचकं 
पदं लज्छनं चिं यस्य सः । नान्ना श्रीकण्ठः । अरसिद्धधा भवभूतिरित्वर्थः । 
श्ीरवेशरचनासोभाभारतीसरल्दुषु" इति मेदिनीकरः । जतूकणैगोत्रप्रसूता जात्- 
कर्णीं तस्याः पुत्रः । निसगंसौहदेन सादजिकसौहाेन। नयु 'हद्धगसिन््वन्ते परथ 
पदस्य चः इत्युभयतरद्धथा सौहार्दमिति स्यात् । उच्यते । हृदित्यादौ भ्रतिपदोक्तख 
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स्माकमपितवान् । यत्न खलिियं वाचोयुक्तिः । थे नाम- 

इति शछोकः ॥ ८ ॥ अपि च च्यद्वेदाध्ययनम्-' इति 

ग्रहणात् "हदयस्य हृषटेख- इति हदादेशस्यादिश्रद्धिः । यद्वा “संज्ञापूवैको विधिरनि 
त्यः" इति वचनादुभयपदण्द्धेरनित्यत्वम्। यदवाहृृहंदो मिन्नामित्रयोः"इति निपा 
तस्य सुहच्छब्दस्यावयवो हृच्छन्दस्तदन्तोत्तरपदवृद्धिर्भवति । एवेप्रायगुणभूयर्सं 
“भूम्ना रसानाम्? इत्यादि प्राययैणेरुपचितामर्पितवान्प्रयोगतो ऽथेतश्च संकमितवान् 
खट प्रसिद्धौ वाक्यभुषायां वा । वाचोयुक्ति वैचनरचनम् । वाग्दिकपर्यद्यो यु 
क्तिदण्डहरेषु" इति षषठटक् । संप्रति स्वकोशल्वठेन सगवेमाह-ये नामे 
त्यादि । इद तावन्निविधाः पुरुषाः । केचिदन्ञा एव । केचिद््ैतमतम्नमनस 
काव्यरसविरसाः । इतरे सहदयहृदयामोदिकाग्यभनग्यरसभररसिकाः । तत्राया 
स्रत्याह- ये केचिदज्ञा नोऽस्माकमिह प्रबन्धेऽवन्ञामवधीरणं प्रथयन्ति ख्याप 

यन्ति । नाम संभावनायाम् । संभाव्यत इवन तु वास्तवमिव्यर्थः ।ते कि 

भपि किंचिदल्पं जानन्ति । तान्प्रति तेषटक्षीकृत्य मम नैष यत्नः। न हि बधिरे मी 
यते । यद्रा किंडब्द आक्षेपे । ते कं जानन्ति। किंतु न जानन्तीत्यर्थः । द्वितीया 
नरत्याह--ये नाम निश्चये वेषयिकटुखविसुखा सुसुक्षव इहावधीरणामाचरमिः 
ते किमपि वा्मनसागोचरं परं ब्रह्म जानन्ति । ते नमस्यास्तान्प्रति मम नैष यत्नः 

न हि सम्राजमधिक्ृत्य कौपीनं सूत्र्यत इति भावः । अन्त्यान्प्रत्याह-मम सं 

मानधमौ तुल्यगुणः कोऽपि जन उत्पत्स्यते जन्माप्स्यत्यस्ति विद्यते वा । तं 

वयेष यलन इति भावः । इहात्पज्ञत्वेन साधरम्यमनेोद्धलयाय । बहुज्ञत्वेन साधम 
कद्थेदुजैनविवज॑नायेत्युभयत्र विवक्षा । अथेदानीमनुत्पन्नस्य कथसुत्पादोऽत्रानुप 

लञ्धस्य वा कथमुपलम्भ इत्युभययोग्यतामाह--यतः कालोयं निरवधिर्विंगताव 

सानः । चिपुखा महती च प्रभ्वी भूमिः । तथा च तस्येदानीमनुत्पन्नस्य कालान्त 

उत्पाद इदायुपरग्धस्य दे्यान्तर उपलम्भश्च स्यादिति भावः । इह प्रथमाः 
बहुत्वेन प्रयोगो द्वितीयां एकत्वेन प्रयोगश्च न दोषः । भिन्नवाक्याथलात् 
एकवाक्याथेले तादक्प्रयोगस्यायोग्यतया दोषत्वात् । तयैव व्युत्पत्तेरिखवधे 
यम् । यद्रा अवज्ञाप्रथमावसरेऽहंकारेणार्मनो गोरवाद्रहुलं निजसमतावसरे श 
न्दयात्मन्येकत्वम् । यद्रा जालयमिप्रायमेकवचनम् ॥ ८ ॥ अधुना निजयुणगरिमं 
पदशैनेन निजम्रन्थे विद्ग्धादरमाद--यद्वेदेत्यादि । यत्र खल्वियं वाचोयुत्ति 
रित्यत्राप्यनुषज्यते । अद्वेतप्रतिषादको वेदभाग उपनिषत्तजज्ञानम् । योगः परा 
ञअजलराल्नम् । तयोरध्ययनज्ञानयोः कथनेन किम् ¦ अपि तु न किमपीत्यर्थः 

यतस्ततो वेदाध्ययनादेनाटके कशिद्रणो नास्ति । तेषां नाटकेऽनुपयोगात् । त 
इति ल्यच्लोपे पञ्चमी । तान्प्राप्य नाटके न कश्चिद्रुण इत्यर्थः । वयं सर्वमेव रि 
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छोकः ॥१०॥ अतो यदस्माकमर्पितं प्रिययुहदात्रभवता 
मवभूतिनान्ना प्रकरणं स्वकृतिमा्तीमाधवं नाम त- 
देव तत्रभवतः कालप्रियनाथस्य पुरतः प्रयोगेण प्र 
स्यापयितुमुद्यताः । तर्त्सवे कुीख्वाः स्ंगीतप्रयो- 
गेण मत्समीहितप्तपादनाय प्रवतेन्ताम् । नटः- 
(सत्वा । ) एवं क्रियते युष्मददिश्चः । किं तुया यस्य 
युज्यते भूमिका तां खटु तथेव भवेन स्वै कर्यीः 
पाठिताः । सौगतनरत्परििाजिकायास्तु कामन्दक्याः 
प्रथमां भूमिकां माव एवाधीते, तदन्तेवासिन्यास्त्व- 

द्मः, अनङ्गतया पुनस्तदन्र न निबद्धमिति भावः । तद्यत्र कवेर्वेदादिज्ञानज्ञापनं 
क्रिमर्थमत आदह- यदिति । वचसां यत्प्रौटत्वं वाक्यार्थे पदं पदार्थे वाक्यं 
तक्छरृतिः । यथान दैवीय फिंतु मानुषीत्यथं निमेषवती । चन्द्रवदित्यर्थे नयन- 
समुत्थं ज्योतिरत्रेः इति । यदाह दण्डी--'पदार्थ वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पदा- 
भिधा । प्रौडिव्यौससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ इति । यच्च वचसामु- 
दारता विकटत्वं यस्मिन्सति पदानि जनो व्रव्यन्तीवेति मन्यते । यद्रा, उदार- 
तार्टकारादिदोषश्नून्यत्वम् । यद्रा, उद्रता गुणभेदः । यदाह दण्डी--“उत्क- 
धेवान्गुणः कश्चिदुक्ते यस्मिन्प्रतीयते । तदुदाराश्रयं तेम सनाथा काव्यपद्धतिः" ॥ 
इति । यच्चार्थतो गरवमनर्ष्याथेता । यद्रा स्वल्पं वचनमथसाथैप्रसरसमर्थ- 
मित्यर्थः । तद्यदि नाटकेऽरित ततस्तदेव पाण्डित्यवेदग्ध्ययोगैमकं बोधकम् । 
पण्डितो वेदाध्ययनादिकुश्चलस्तस्य भावः पाण्डित्यम् । वैदग्ध्यं रसादियो- 
गिप्रवन्धबन्धनकोशलम् । अनेन मन्थे सर्वगुणवत्वमुक्तम् । तत्कर्दैत्वेना- 
त्मनः स्वैपथीनमतिमच्वमप्युक्तम्- नाटक इति । ननु नारक इत्ययुक्तम् । 
अस्य प्रकरणत्वात् । प्रकरणनाटक्योर्भदात् । मेवम् । नट व्रत्ताित्यस्य 

धमि स्वार्थे कनि नाटकमिति । तथा च नाटके नाव्य इत्थात् ॥ १०९॥ भूमि- 
का व्याजप्रवेशः । यदाह भरतः-अन्यरूपेर्यदन्यस्य प्रवेशः स तु भूमिका ।' 
इति । वभ भवा वग्यौः । नटमेलकस्था इत्यथैः । सौगतस्य बौद्धस्य । जरत्परिव- 
जिका वृद्धा भिष्ुकी । एतादशी दोत्ये प्रशस्ता । यदाह भरतः--विधवेक्षणिका 
दासी भिक्षुकी शित्पकारिका । परविश्य चाद्य विश्वासं दूतीकाये च विन्दति ॥ 
इति । वृद्धत्वं चास्या रूपद्यून्यसवदर्यत्वभ्रगत्भत्वसूचकम् । यदाह--“लज्जितं 
नाथवन्तं वा रूपिणं वा तथातुरम् । दृतं वाप्यथ वा दूतीं न तु कुयौत्कथंचन ॥* 1 

१ अच्रापि नवमत्वे दशमत्वं च्चिपुरारिकृ तटीकायुकमेण संख्यासंमेलनायेव । 
मा० २४ 
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हमवटोकितायाः । सूत्रधारः-ततः किम् । 
नटः-- ततः प्रकरणनायकस्य मारतीवह्लमस्य माघ- 

वस्य वर्िकापरस्िप्रहः कथम् । सूत्रधारः-मकर- 
न्दकलहपप्रवेशावप्तरे तत्युविहितम् । नटः--तेन 
हि तत््योगदिवात्रमवतः सामाजिकानुपासहे । 

[1 

अन्तेवासिनी निकटरिष्या । अहं मूभिकामधीय इत्यन्वयः ॥ ततः किमिति। 

एतावदुक्त्वा किमिति विरतोऽसी्यरथः । प्रकरणलक्षणं भरते-- "आत्मशक्त्या क- 
विर्यत्र कथां नायकमेव च । ओत्पत्तिकं प्रकुरुते तद्धि प्रकरणं विदुः ॥* इदं च 
ञदधम् । यदाह भरतः--द्विधा प्रकरणं तत्तु द्धं संकीणैमेव च । कुलस्रीर- 
चिते द्ध संकीणे वेद्यया कृतम्! ॥ भत्र नाटके यारो नियमस्तादशः । नाय- 
करक्षणं भरते-- नेता विनीतो मधुरस्स्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः शुचि- 
वागमी रूढवंशः सिरो युवा ॥ भृ्युत्साहस्प्रतिग्रज्ञाकलामानसमन्वितः । शूरो 
ददयश्च तेजस्वी श्ाच्रचश्चुश्च धार्मिकः ॥ विनयः शीलसंपत्तिरमधुरः प्रियदरोनः। 
त्यागः सर्वस्वदानं स्यादृक्षः क्िप्रकरो मतः ॥ प्रियंवदोऽनुकरवाक्सन्नेटो लो- 

करज्ञकः । मितप्रस्तुतवाग्वाग्मी नित्यकर्म॑रतः शुचिः ॥ सख्यातवंशो रूढवंशः 

पोडशात्रिशकरो युवा । वाञनःकर्मभिर्येशध न चलः स स्थिरो मतः ॥ धृतिः सर्वेषु 
या भ्रीतिरुत्साहोऽग्खानिरेव च । स्मरतिः कालान्तरज्ञानं प्रज्ञा तीक्ष्णमतिर्मता ॥ 
कृलाश्वात्र चतुःषष्टि मानधित्तसमुत्नतिः। शूरः संग्रामनिपुणो सूपवान्दर्य उच्यते ॥ 

अतिप्रतापस्तेजस्वी शाघ्चक्ु्यीपरः । आत्मवत्सवेभूतानि यः परयति सधा- 
सिकः ।' इति । ननु मालतीवह्टभव्वं माधव्य न योग्यं माधवेन वसन्तेन सम 
वपीकाटीनाया माल्या जातेः संबन्धाभावात् । मेवम् । अपूर्वैमेव हि पदार्थ 

सां योगिनीप्रभावात्सपन्नमासाय सहदयहदयचमत्कारकारिणीं वैदग्धीमेव क- 
विरयसुत्परक्षितवानित्यदोषः । माधव इति नान्ना शङ्गारमयतोक्ता । वसन्तद्य 
-ङ्गारमयत्वात् शङ्गारमयत्वेन विष्णुदेवतत्वमपि कटाक्षितम् । यदाह भरतः- 
“शृङ्गारे विष्णुदैवतः" इति । अत एव इयामत्वमपि वक्ष्यति कुवर्यदलरयामो- 
ऽयसित्यादिना। ¶यामो भवेत्तु ् ङ्गारः* इत्यपि भरतः । अयममात्यत्वाद्वीसेदात्तो 
नायकः । यदाह भरतः--सेनापतिरमायश्च धीरोदात्तो प्रकीर्तितौ" इति । 
मालती नायिका । तचक्षणं भरते--स्वान्यसाधारणच्नीति तद्धा नायिका 
त्रिधा । स्वकीया तत्र वक्तव्या मुग्धा मध्या प्रगस्भिका ॥ - सीलर्जवादिसंयुक्ता 
कुटिखा च पतित्रता । लजावती चापरुषा निपुणा च प्रियंवदा ॥ साधारणघ्री 
गणिका कलाप्रागरभ्यधौखंयुक् । रूपकेषु च रक्तैव कर्तव्या प्रहसं विना ॥ भ 
न्यस्नी द्विविधा प्रोक्ता कन्यकोढा तथा परा । रसे प्रधाने कतैन्या नान्योढा 
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मूत्रधारः--बाढम् । एषोऽसि कामन्दकौ पवृतः । 
नटः--अहमप्यवलोकिता । (इति परिकम्य निष्कान्त । ) 

प्रस्तावना । 

नाय्यवेदिभिः ॥ कन्यानुरागमिच्छातः कुयादङ्गाह्निसंश्रयम् ॥* इति । अन्य- 

दपि प्रसङ्गादुच्यते । तथा हि--"नारके वृत्तयः मोक्ताश्वतस्रो नाय्यवेदिमिः । 
भारती कैशिकी चैव सात्लयारभदी तथा ॥ तत्र शङ्गारे कामकलवच्छिन्नो 
व्यापारः कैशिकी ॥ विशोका सात्वती सलशौच॑त्यागार्जवादिमिः । मयेन्धजा- 
लसं्रामक्रोधोद्धान्तादिचेश्टितैः । भवेदारभदटी नाम नाय्ये तिखस्तु इत्तयः ॥ भा- 
रती शष्द्त्तिः साद्रसे रदे च युज्यते । शङ्गारे कैशिकी वीरे सात्व्यारभरीं 
पुनः ॥ एवमङ्गानि कार्याणि प्रधानस्यावियेधतः । आदो विष्कम्भक कुयादड- 
वाक्याथनुक्तितः ॥ अपेक्षितं परिलज्य नीरसं वस्तुविस्तरम् । यदा संदशैयेच्छेषं 
कु्याद्विष्कम्भकं तदा । यदा तु सरसं वस्त॒ मूलदेव प्रवर्तेते । आदावेव तदाङ्कः 
सखादामुखाक्षेपसंश्रयः ॥ अ्रत्यक्षनेतचरितो विश्वन्यापिपुरःसरः । अङ्को नानाप्रका- 
रार्थसंविधानरसाश्रयः ॥ अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः । ग्रही. 

तमुकतैः कतग्यमङ्गिनः परिपोषणम् ॥ न चातिरसतो वस्तु दृरविच्छिन्नतां नयेत् । 
रसं वान तिरोदध्याद्रस्त्वटकारलक्षणेः॥ एको रसोऽङ्गीकतव्यो वीरः शङ्गर एव 
वा॥ अङ्गमन्ये रसाः स्वँ कुयौनिवेहणेऽद्भतम् । शङ्गारदाखकरुणरोदवीरभया- 
नक्रा: ॥ बीभत्सोऽदत इत्येव मष्ट नाय्य रसाः स्प्रताः ॥* ययपि (भविकारस्थितिः 
रान्तः शान्तस्तु नवमो रसः' इत्यस्ति, तथापि स न सवंसंमतो न वा नाव्य- 
विषरयश्वेति न प्रथगुक्तः । स्थायिभावामावात्तख नाय्यविषरयता न संभव्- 
तीति दिक् । नायिका च माल्द्युदात्तनिश्ता । कुलछ्लीतात । यदाह भ. 
रतः-“उदात्तनिश्ता चैव भवेत्तु कुलजाङ्गना' इति । वणिका मप्री ॥ बादं 
ढम् । कामन्दकी संवृत्तः कामन्दकीरूपः । एतेन सूत्रेणेव काव्यार्थ॑पूचनं का- 
यैमिति मतमनुमत्य कामन्दकीसूचनमपि सूत्रसूचनमेव शतमिति दितम् । यद्रा- 
मरे मकरन्देन मालतीरूपं कतेभ्यमिति पुंसः द्नीत्वापत्यात्र सूचितम् । कामन्दकी 
नीतिप्रन्थभेदश्तं वेत्तीति कामन्दकी । (तदधीते" इत्यण्, डीप् च । अनया ना- 
मय्युत्पस्या नीतिवेदितावोधनेन प्रकृतसिद्विहेदुतो क्ता ॥ तदन्तेवासिनी अवलो- 
किता दृष्टिरिति कायसिद्धिद््रपि कार्यसिद्धिदेतुतोक्ता । तदुत्तेजनिकेति । निष्का- 
न्तौ । सूत्रधारनटाविति रोषः ॥ प्रस्तावनेति । निवर्तेति शेषः । एतक्षणं म- 
रते- नदी विदूषको वापि पारिपाश्चिक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संखापं यत्र 
कुवेते ॥ आयुखं नाम तद्येव सैव प्रसावना मता ° इति । परिद्त्य पुनरागत्य । 
रक्तपदिका लोहितपद्िका नेपथ्यमलेकारो ययोस्ते ॥ अधुना कामन्दकी समस्तप्र- 
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प्ण १० 

११ ४ गेपथ्ये कामन्द्क्यवलोकिते प्र | 

१२ १ गभिमतः पाणिग्रहः स्यात् । ९ शचित्तविक्खेवो० । 
७ इरिमे आआपे०। 

१६९ {१ तहिं उक्खण्डिद०। २ °णिउज्िभदि । ६ भव 

करणोपयुक्तयुपक्षेपमाद-थपीत्यादि । यदाह-काव्यार्थस सयुतत्तिरुपक्षिपः 
स्प्रतो वुधैः? । इद तु मालतीमाधवयोर्विवाहनिर्वाहः काव्यार्थः । अपि नमे 
ति । नाम संभावनायाम्। तेन भवेदपीत्यर्थः । निश्चये वानाम । तेन निधितमेव 
भवेदित्यर्थः । कल्याणिनो रित्यनेन सनीयकुशलतयानुप्राह्यत्वमुक्तम् । भूरिवस्मी- 
लतीपिता । महाधनिककन्याया आवरयकौ वराकाह्ुति नामतासर्यम् । देवरातो 
माधवपिता। देववद्राति दत्ते । रा दनि" कतरि क्तः देवरातः । तथा च जनो 

दातरि विवाद्यत इति मदाधनिकवद्रदान्यत्वप्रभुत्वादियोगिनो ऽनुरूप एव प्रायः पुत्र 

इति वरे कन्याकाद्षसूचनं नामानुनयेन । एवं च योग्ययो्योग्य एव संबन्ध इतिं 
भावः । पाणिग्रहो विवादः । चिच्ृण्वतेति । अपिरवधारणे । तेन वामकेनैव वा- 
मेनेव चक्षुषा दाक्षिण्यमवलम्ब्यते । कीटरन । स्फुरता स्पन्दवतात एव कल्याणं 

विवृण्वता सूचयता । च्लीणां वामाङ्गस्फुरणसय श्यभसूचकत्वात् । आन्तरसतेनेव मदी. 
यचित्तवरृत्ति्नेनेव । इवोस्मरक्षायाम् । “उ्मेक्षा व्यज्यते शब्दरिवेशब्दोऽपि ताद. 
राः ° इति दण्डी । अथवापिर्विरोषे । वामेनापि प्रतिकूढेनापि दाक्षिण्यमादुक- 
ल्यमवलम्ब्यत इति विरद्धमिदम्। वामक इति स्वार्थं कन् ॥ ११॥ अवलो- 
किता। अत्र सट निश्चये । चित्तविक्षेपोऽसद्विषयाभिनिवेक्ः । चीरेण वख- 

सण्डेन । चीवरं सोगतपरित्राजकवासस्तदेव परिच्छदः परिकरो यस्यास्ताम् । 
पिण्डपातो नाम बौद्धानां भिक्षाभ्रमणेन भोजनम् । तन्मात्रेण प्राणयात्रा जीवनं 
यस्यास्ताम् । ईद विवाहकार्य । इद पूरध्रीणमेवाधिकायो न तु भवादशी- 
नामिति भावः । उत्वण्डित उन्मूलितः सेसाररूमो.ऽवग्रहो मोक्षप्रतिबन्धो यत्र 
सः । यद्रा, उन्मूलितः संसारसरूपोऽटृषटो प्रदो यत्र सः ॥ कामन्दकी । मा 
मेति । वीप्पायन्तनिषेषे । यन्मामित्यादि । स भवान्पूज्यो भूरिवसुयैन्मां 
विधेयविषये नियोज्यगोचरे नियुद्धे नियोजयति तत्त्टय प्रीतेः फलम्। स द्यस्मां 
मरेमपात्रमिति भावः। असौ नियोगः प्रणयस प्रश्रय सार उत्कर्षो नियौसो वा । 
यदि मदीयेः प्रणिरथवा मदीयेसपोभिः सुहदो भित्रसयाभिमतं वाञ्छितं कलं 
कायं घटेत तदा तत्कार्यं कृतं खात् । मत्माणादिभिरपि भवेदित्यर्थः । यद्वा सुहृदो- 
ऽभिमतमिदं यदि घटेत निष्पद्येत तद। मदीयः प्राणिस्तपोभिव तक्कत्यं कतं खा- 
त्। अघटने तु स्वमिदं व्यथमित्यर्थः । एतेनावद्यकतंग्यतोक्ता । श्रणयः प्रेम्णि 
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ब्रूहि । ८ अयि कि° यदेकत्र नो विद्या | गान्त- 
वासिनां सा । ९ न्तदैव चास्म० । 

१४ ५ न्तदो किति०। 
१९ २ .णिखेक्खदाए 2० | ८ श्रेयोऽप्यस्मा | 

निश्वासे यान्चाश्रश्रययोरपि" इति विश्वः ॥ १२॥ भूरिवसोः खीकारबीजमेवंतिध- 
्र्रयोपपरत्ति चाह--रकिं नेद्यादि । न इति बहुवचनेन खभूरिवसुदेवरातानाभु- 
पादानम् । अस्मदिति । अस्माकं सोदामिन्याश्च प्रत्यक्षमित्यर्थः । अपत्यसं- 
बन्धो विवाहः । सौदामिनीसमक्षमित्यनेन तखा देवरातबन्धुतया नवमङ्के मा- 
धवप्राणत्राणकारणलमसया नाम च सूचितम् । युक्तं चेदम् । नापूचितं विशै- 

त्पात्रम्" इति भरतः । एवमन्यत्रापि सूचितसयैव प्रवेशः । आन्वीक्षिकी न्या- 
यराखरम् । तत्र तर्क॑च्छलादिनिष्टदूनेन तदभ्यासान्माधवख चोरिकाविवाहे कौ. 
रलयुक्तम् । श्रवणं पाठः । ऊुण्डिनपुरं विदभेतरृपराजधानी । प्रहिण्वता प्र 

स्थापयता । सुविदितं शोभनं कृतम् । अपत्येत्यादि । देवरातेन पुत्रं प्रहिण्व- 
तापयसंबन्धविधिप्रति्ञा विवाहप्रतिन्ञा प्रियस्य सुहृदः प्रीतिमिन्रख भूरिवसोः । 

सुहृदः शोभनचित्तसय वा स्प्रतिं स्मरणं नीता प्रापिता । अलोकसामान्यगुणो 
लोकविलशक्षगुणः पुत्रः प्ररोचना्थं प्रवृत्तिपाटवा्थं स्फुटीकरृतश्च । प्ररोचनसेव 
सर्वकार्यसिद्धयङ्गत्वात्तत्करणम् ॥ १३ ॥ अवलखाकिता। भत्रामात्यो भूरिवसः । 
म्राधवसख कृत इति रोषः । प्रतिपादयति ददाति । चोरिकया विवाहस्य धमे- 

राते निषेधादिति भावः ॥ तामित्यादि । नन्दनामा रज्ञोऽन्तःपुरसचिवो 
नरृपट्रारा तां याचते} तत्र साक्षानिपेधः कोपाय राज्ञः! अयं तु मद्धारा संयो- 
जनात्मक उपायः हिवः परिणामघुरस इत्यर्थः । आया छन्दः । ‹स्यान्नमसचिवः 
सोऽयं कुपितच्रीप्रसाधकः* । नन्दयतीति नन्दनः । एतेनानन्दजनकतादन्तः- 

पुरसचिवता युक्तेति नाम तादपरयम् ॥ १४॥ कामन्दक्ये । संवरणं संगोपनम् । 
विशेषत इत्यादि । तेन मूरिवसुना तयोर्वैत्सयो विशेषेण स्वमतिनिहवः 
कार्यो निजन्ञानगोपनं कर्तव्यम् । बाटत्वाच्छिद्युरवेन ! प्रकारिताभिप्राययोः । 
यथा तावपि रकृतं न जानीतस्तथा कृतं तेनेति भावः । युक्तं चादः । नादेशे 
नाकाडठे नापरिपक्तेन्िये न गुणदहीने । कथयति हि कथां स्वगतां न तथा कथा 
भवति वन्ध्या ॥” इति नीतेः ॥ १५ ॥ अनुरागेत्यादि । तयोरयुरागप्रवादः 
सर्वलोकविदितः सन्नस्माकम्। श्रेयानसि” इति वा पाठ; । प्रेयोलम्भी। यत एषं सति 
राजा नन्दनश्वोमौ वश्चनीयौ तयोरन्योन्यानुरागादेव परिणयो वृत्तो न मया कारित 

इति वक्तव्यमेवैति भावः । साव॑लोकिक इलयत्र सवैलोकाटन् । अन्योन्यानुरागेण 
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११९ २ क्कारप्रगुणरम०। ४ गभिकप्तधाय० | १ तेण तेण 

वेअणोवण्णाप्नेण° | 

गःन्परवविवादहोऽपि सूचितः ॥ १६ ॥ बहिरित्यादि । विद्रान्युवुद्धिरेकः भरे- 
छटोऽद्वितीयो वा सकठं जनं कपटैरभिसंधाय वन्नयित्वा स्वानथान्स्वप्रयोजनानि 
संपादयति । मोन मभाषणं भजते च । विधिनिषेधपरं वचो न वदतीत्यर्थः। अत 
एव तटस्थ उदासीन इवानभिव्यक्तव्यापार इयर्थः । कथम् । सवांकारेणेद्गितादिना 
स्वभावखन्द्रं यथा भवति तथा बहिः प्रकट व्यवहरन्ति सुक्ष्माण्यपि पराभ्यूहस्था- 
नानि परसय तकेस्थानानि स्थगयति पिदधाति! अपिर्भिन्नकमः । "अभिसंधिवैञ्- 
नाथेः* इति धातुसंग्रहः । केवलश्रेष्टयोरेकः' इति धरणिः॥१५॥ अवलोकिता । 
अघ्रोपन्यासो व्याजेन कार्योद्धिदः । राजमार्गेणेयनेन स्व॑साधारण्यान्मा- 
धवद्यनेद्धत्यमद्धितीयवेयता च सूचिता । संचारणं च तदरौनेन माल्या 

अनुरागायेति भावः । अत्र कामन्द्क्यावलोकरितायामेवमनुक्तात्कथं तव वचना- 

दिति घटत इति न देदृयम् । प्राणेस्त पोभिरित्यादिना तदभिधानात् ॥ कामन्दकी । 
धात्रेष्युपमातरुता । एतेन बात्यास्म्श्ठति सकलवचेष्टावेदित्वं ध्वनितम् । तथा च 
लवङ्गिका मालतीगतं यत्कथयति तत्ममाणमेवेलेवकारम्यङ्गयम् । अनेनास्याः स- 

सखीत्वमप्युक्तम् । यदाह भरतः- कारुदासी च धात्रेयी प्रतिवेरया च रिद्ििका । 

ताला ग्रत्रजिता चेति नायिकानां सखीजनः ॥* इति । न इति बहव चनेनात्मनि 
ठव्गिकाहृद्यजागरूकवहु मानेन वच्रकतानिरासः सूचितः । भूय इत्यादि । 
माठललयद्गकेसताम्यति खिद्यत इति कथितमेव छवङ्गिकयेत्यन्वयः । अद्गकैरियत्रा- 
त्पाथं कन् । अल्पता म्रदुत्वेन । बहुवचनात्सवादगमुक्तम् । तथा च सुदुभिः स- 

बोद्गैरिल्थः । कदरः । तं माधवं दष दृष्ट पुनः पुनरवलोक्य । गाढोत्कण्डया 
दृढाकाह्या ठलितछकितेरतिम्ानकान्तिभिः। 'ललितटलितैः* इति पाठे पू लकि 
रम्येरधुना इरितैम्खनेरियथः । कीटरम् । सविधनगरीरथ्यया माल्तीगरहनिकटर।- 
जमार्गेण भूयो भूयः पुनः पुनः पयैटन्तं गच्छन्तम्। इह राजमार्गोपन्यासेन माधव- 
सय निःराङ्गः सेचारो मालत्याश्च तदृरशंनेन परवितकौभावः सूचितः । गमने पौनः- 
पुन्येन दशनं प्रति दाव्यैमुक्तम् । ददौनेन च पौनःपुन्येन तस्या उक्तण्ातिशय 
उक्तः । यद्रा प्रथमवीप्सया दशने दृष्टवुड्त्या प्रथमं रम्यवस्तुचमत्कारेण तत 

उद्वि्यमानानुरागनवाङ्करेण नेत्र प्रीतिथुज्यते। द्वितीयवीप्सया सहचरीभिरप्यज्ञाता 
नयनप्रीतिरुक्ता। नगरीपदेन रथ्यायां अनेककौतुकाधारतोक्ता । तथा चेतस्ततो- 
ऽनेककोुकदशेनतरलितत्वेन माधवस्य सम्यग्दरीनसंपादकनिकया्थकसविधपद्. 
निगवे उक्तः । क्त्वाप्रययेन चानन्तरभाविविहृलताया विषयान्तरसंचारेणापि व्यव- 
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१७ £ बाढम् । जदो ताए वि अत्तणो विणोदणिमित्तं मा- 

ह्व० । ७०अज्ञ णिहिद्० । 

१८ २ °्यतो माधवा) ३ श्तीर्थेन धठते०। ४ "उपोद्धा- 
तेन० | ६ महूसवं मअरन्दुलाणं अज्ञ पमादे अ०। 

धानसापादानादत्यन्तानुरागोद्धेदः सूचितः । कथमन्तःपुरस्था सा ददशेत्यत 
आह--भवनेति। भवनस्य प्रासाददेया वलभ्युपरिकुदी तस्यां तुङ्गमुचच॑यद्राता- 
यनं गवाक्षस्तत्रस्था । तुङ्गतया । यथाकाहुदशनसुक्तम् । वातायनेत्यनेन वातस्यायनं 

गमनं यत्रेति व्युत्पच्या घमौदितापवती गभीरसमीरपरिशीलना्ं यातीति प्रो 
हेण निरगैलमस्या गमनं तत्रेति सूचितम् । ययपि सौधोपरिकुरीं वलभी 
विदुः" इति भवनपदमत्र गतार्थम्, तथाप्युक्तिपोषरालंकारदो तना्थं मवनपद्म् । 

यद्र भवनरूपा वलभी मालतीवघतिः सोधोपरिकुटीदर्थः । एतेनास्य निजगर- 

हाद्रकभीगमनं किमथैमित्यन्यारशङ्कापरिदहारो निरभेरं च तदशेनं भवतीति ध्व्- 
नितम् । यथा रतिः कामकान्ता नवं दाहानन्तरमुदपन्नं साक्षात्पव्यक्षं कामं दष्ट 
गेस्ताम्यति तयेत्यर्थः । मालती रतिमौधवश्च काम इति तयोर्वहललोकरसंकुखेऽपिं 
पथि रागसागरोऽन्योन्यं वह्रध इति भावः । यद्रा कामोऽनङ्गतयाप्रत्यक्षो वृद्धश्च । 
अच्रोत्ेक्षा विरिष्ट सखेव । साक्षास्मरत्यक्षं नवं कामसिवेत्यर्थः । ताम्यतीत्यनेनो्रेग 
उक्तः । यदाह भरतः--चिन्तानिःश्वासखेदेन हृद्यहाभिनयेन च । छधाद्गोपाङ्ग- 

चेष्टाभिर्टरेगाभिनयो मवेत् ॥° इति ॥ १८ ॥ अवलोकिता । वाढम- ` 
तितरामनुरक्ता माठतीत्यथैः । विनोदः कीडा हर्षो वा । ग्रतिच्छन्द्कं प्रति- 
रूपकम् । तावत्पदेन मन्दारिकाहस्तनिधानसय म्रकृतकार्योपक्रमः सूचितः । 
अत॒ एव कामन्दक्या सुविहितमिव्युक्तम् ॥ कामन्दकी । विहारः 
सौगतप्रनाजिकानामाल्यः । त्र व्यापृता दासी विदहारदासी । एतेन प्रकरण- 
बाह्यत्वसुक्तम्। यदाह दण्डी--ककारः कुष्टिनी दासी धमेराश्नवदिष्कृताः । विट- 
चेष्टादयो नित्यं बाह्याः करणे मताः ॥" तीर्थन द्वारा, उपायेन वा । (तीथेमुपा- 
यद्वारमन्निष्रु* इति विश्वः । उपोद्धातेन प्रसङ्गेन । अभिप्रायस्तावदिति वादित्या- 

स्तवेति रोषः ॥ अवलोकिता । "कौतुकं तु कुतूहलम्” इत्यमरः। मदनघहोत्प- 
न्नेन वसन्तकाल: सूचितः । तस्य च वैवाहिकतम् । यदाह-शारत्सङ्ामविषये 
विवाहे ज्येष्टमाधवौ” इति । करि प्रसिद्धौ । इति हैतौ। अनुप्रषणे तत्र॒ किठेत्या- 
दे्दैतुलम्। अन्योन्यदक्षनेनोभयानुरागे विवाहनिवौहः । भिये प्रीतिविषये कार्येऽभि- 
योग आसङ्गः । अत्र कपालत्रतं महाव्रतम् । कुत इद्यादिना रमशानाङकमूचनम् ॥ 
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प्र५ पर 

१९ ७ द्दृराण्णवासिणो० । 
१६३ ण्पिअं किदं होदि । 

२५० ६ भमाटती । तत्नि० । ७ ग्कट्पः सूत्रयितन्यः । 
२१ १ वरीयानन्यो०। 

कामन्दकी । किल प्रसिद्धौ । विविधा नानारूपा जीवा मानुषादय उपहारा 
वलयः प्रिया यस्याः सा । अनेन मालप्युपहयारः सूचितः । आत्मनिरपेक्षं क्म 
साहसम्, तेन वतन्ते ते साहसिकाः । प्रवादः प्रसिद्धिः । इट प्रियेत्यस्यानन्तरमिति 

पद् देयमन्यथा पू्वापरानन्वयात् । तथा च ्रियेत्यनेनाकारेण साहसिकानां भ्रवाद् 
इत्यथः । अत एव वाक्यार्थकमीदावितेरध्याहारः ॥ अवटखोकिता । इह खल 
ग्रिद्धा । तखाश्वायुण्डाया नातिदूरेणाव्यासन्रे वस्तुं शीलं यस्य । तख एतेन देवकु- 
टस्य लोकरसंकुलतया किचिद्विमकरष्टं साधकरसंस्थानमुक्तम् । साधकस्य योगिनः 

मुण्डधारिणः कापाठिकस्य । अघोर घण्टेति । कापाटिकास्तु षण्टान्तनामानः 
समुदाहृताः * भरतः । अधोरोऽविमरष्यकारीति नामव्युत्पत्तिः । अनुसंध्यं 
संध्यायाम् । प्र्र्तिवती । सर्व॑मघोरघण्टनाशनमाधवरक्षणादिकम् । अत्रैतेन कऋ्- 

पालिकादेः कथनेनाखं निष्फलमधुनानुपयोगात् ॥ अवटोकिता । बवारमिति 
मावगप्रधानम् । तेन वाल्यामिमित्रमित्यर्थः । समुद्रहति विवहति ॥ कामन्दकी । बु- 
द्ररक्षितेत्यनेन भिक्षुकीतवं सूचितम् । अत एव दौत्ये नियुक्ता ॥ अवलोकिता । 
उत्तिष्टत्यत्रोध्वैकमेत्वान्न तड् ॥ कामन्दकी । अत्युदात्ता गभीरा प्रतिपन्नाथौ- 
संवादिनी म्रकृतिर्यखाः सा तथा ! निखृषटर्थेति । नायिकाया नायकस्य वा मनो- 

रथं ज्ञात्वा खमलत्या कायं साधयति सा निषृष्ाथ दूती तस्याः कल्पो व्यापारः । 
ग्रस्तावनीय दत्यथैः । दूती च विविधा। यदाह-“निखष्टाथौ भिताथौ च तथा शा- 

सनहारिकरा । सामर््योतादिताहीना दूती तु विविधा मता ॥ ति । शरदि. 
त्यादि। सा मारती ते माधवं नन्दयतु प्रीणातु । यथा शरचन्दिका कृम॒दं नन्द- 
यति) यथा चन्धिकाकुमुदयोनित्यं प्रीतिस्था तयोरप्यरित्वति भावः । कीरशम् । 
कान्तं रम्यम् । सुजातं शोभनजन्मानम् । शोभनता च गुणवत्वेन । यद्रा कान्त 
मन्यघ्लीभोगचिहशून्यम् । यदाह भरतः-अन्यच्रीभोगसंमूतं चिहं यस्यन वि. 
दयते । देहै वाप्यधरे वापि सर कान्त इति कीर्तितः ॥*सां कीटरी । कल्याणी 
निरवद्या । स च युवा केल्याणी विवाहकल्याणयोगी संसतां प्राप्य कृतङृत्यः कृ. 
तार्थो भवतु । युेत्यनेन कन्यायां मदनमदोद्ीपकतायोगित्वमुक्तम्। एवं सति बि- 
धातुः प्रयल्ञ सफलो भवतु मनोहरश्च भुपनन्द्नाविरोधेन सर्वावज॑कोऽस्तवित्यथैः। 
कीरः । अन्योन्यं कामिनोः प्रगुणा अनुरूपा ये गणास्तेषां निमौणे कुशरोऽत एव 
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८6. पण 

२२ १ श्नावइमस्सि उ० | ्मअरन्दणन्दणेः । ९ भमवतु त- 

त्रैव ग०। णदिष्टयायं वय । <गकिमन्यदितो० | 

वरीयन्प्रषठो गरीयान्युर्वौ । यद्रा अन्योन्यं प्रगुणा उक्कृष् ये गुणास्तेषां निर्माणे 
कुरलः ॥ १९ ॥ निष्कान्ते कामन्दक्यवलोकिते । विष्कम्भक इति। कु- 
तोऽपि स्वेच्छया प्राप्तः संबन्धेनोभयोरपि । विष्कम्भकः स विज्ञेयो यस्तु कान्या- 
सूचकः ॥ विष्कम्भस्तु द्विधा सोऽय शद्धः संकीर्णं एव च । जयद्र मध्यमपात्रेण 
संकीर्णो मभ्यमाधमेः ॥° इति भरतः ॥। उपकरणमुपढोकनम् । कलहंसः । 
अत्र तुलितो मकरध्वजस्य कामस्यावदेपो गर्वो येन ॒रूपविभ्रमेण सौन्दयेत्रिल- 
सेन तेनावक्षिप्तं तिरस्कृतं माकतीहदयस्य माहात्म्यं गाम्भीयं येन तम् । (अव- 
लेपः स्परतो गवैः" इति दयाश्वतः । मकरन्द नन्दनं हकम् । कलहंसो राजहंसः। 
स च रारदि विराजमानोऽपि योगिनीप्रभावाद्रसन्ते मिलित इति नामासिप्रायः। 

मकरन्दः । दिष्टयेयव्ययं दर्षे । माधवस वसन्तस्य मकरन्दः पुष्परसः सद् 
चरो युज्यत एव । इत एवातरैव । इद शङ्गारे द्विविधः । यदाह भरतः-- “संभोगो 
विप्रलम्भश्च शङ्करो द्विविधो मतः" । संभोगोऽपि विग्रम्भपूर्वैक एव खदते । 

यदाह--“न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमदंति । कषायिते हि वघ्नादौ भूया- 
न्रागोऽभिजायते ॥' स च दशारभ्मः। यदाह् भरतः-“अप्राप्तरतिभो गद्य नव- 

छ्रीरागजन्मनः । दश स्थानानि कामस काममन्तर्विस्षपतः । अभिलषोऽत्र 
प्रथमे द्वितीये चिन्तनं तथा । अनुस्प्रतिस्तृतीये च चतुर्थं गुणकीतनम् ॥ उद्वेगः 

पञ्चमे ज्ञेयो विलापः षष्ठ उच्यते । उन्मादः सप्तमे प्रोक्तो भवेद्रयाधिस्तथा्टमे ॥ 
नवमे जडता प्रोक्ता दशमे मरणं भवेत् ॥* इति । तदिदहायुस्प्रयवस्थो माधवो 
मकरन्देन कथ्यते- गमनमिति । अख गमनमलसं मन्दम्, न तु शरीरम् । द- 
स्तादेराुञ्चनप्रसारणात् । अन्तरान्तरा विङ्म्बसालन्तासक्तिवशाजायमान- 

त्वाच । इदमनुस्परतिचिहम् । यदाह--सुहुखहुनिःशसितैरधोमुखविचिन्तनः । 
अन्वेषादन्यकायाणां कथितानुस्म्रति्यथा ॥* तथा यतो मामपि न पदयति ततो- 
ऽन्तःकरणं क्रापि लप्नमू् । तथा च चिन्तासंततिपरतया ध्यानावेधानेन इन्या 
बह्यथग्राहिणी दृटिरखय । यदाह- शुन्या दिः स्परता चिन्तासंमोहप्रणया- 

दिषु । शून्यटषश्िलक्षणमप्याह-- निश्चला समतारा च भ्यानाद्ाह्यमण्रहती । 
तथा समपुटोपेता शयूल्या दष्टिरुदाहूता ॥' तथा मनस्तापवतो ग्लानिः । सा च 
्षीणकरपोकतादिनोन्नीयते । अव्र उक्तं रारीरमसौष्टवं विकलम् । इष्टजनालभभा- 
वनाहंमाह--श्वसितमधिकम् । एतक्कि यु स्यात् । एतदलसगमनत्वादिकं गजं 
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२४ ३ छवनादिवामूत् । ९ इत इतः इत्यस्यम्रे मा 

धव{--(परिकम्य ।)कथं प्रियवयस्यो मम॒ मकरन्दः । 
मकरन्दः-- (उपर्य ।) पसे माधव; ० इत्य- 

कामकृतं वेति वितरकं इयर्थः । रोगदिङ्गाभावादनङ्गलिङ्गसङ्गाचच निश्वयमाह-कि- 
मन्यदिति । अथवा पक्षान्तरे । इतः कामात्किमन्यत् । नान्यदित्यर्थः । किशब्दो 

निषेधे । अत्र पां्ुक्रीडनस्श्यनुभूतमाधवररीरे तत्तद्िकारदर्शनात्तकेविया- 
विदो मकरन्दस्य परिच्छेदो युज्यत एवेति । निश्वयलिन्गमाह-युवने कंदपी्ञा 
भ्रमति सर्वं जनमास्कन्दति । विकँ श्रीलमेति विकारि । पूर्वदशालयागेन द. 
शान्तरयोगो विकारस्योगि यौवनम् । अयं तु युेयैः । अत्र भ्रमतिपदेनानव 
च्छि्नक्रियता, तद्वारा सर्वैकालता, भुवनपदेन सर्वदेशता, आ ज्ञापदेन युक्तिजि- 
ज्ञासां विना स्वीकारः, विकारिपदेन साधवाङ्गीकारिता च ध्वनिता । ठ्लिताः 

सुन्दरा मधुराः परिभाग्यमानासते ते प्रसिद्धा भावा रमणीवद्नविभ्रम(दयो धी- 
रतां धैय क्षिपन्यपनयन्ति । तदनेन कामकृतमेतदुन्ीयत इति भावः । श्रकर- 
तिमधुराः” इटपि पाठः । त्र प्रकृत्या स्वाभावत एव मधुरा मनोहराः ॥ २० ॥ 
माधवेप्रवेर इह द्विपदिकया } यदाह--“रोकविभ्रमयुक्ते तु व्याधिचिन्तासमा- 
भरिते । ध्रुतवातीदिवेरूप्ये योज्या द्विपदिका बुधैः ॥' इति ¦ स्वगतमिति । 
“यत्तु प्राव्यं न सर्वैस स्वगतं तदिहोच्यते? इति मरतः ॥ अनुस्प्रतिमाद-- 
तामित्यादि । तां नायिकामचिरमधुनेव विचिन्य कथं मम चेतः । कर्त । 
कथमपि महता कष्टेन व्यपवरतैते व्या्रवते नागच्छति वा । तस्यां लं तामेव 
धावतीत्यथः । किं कृत्वा । वालत्वेन कुलीनत्वेन च या ठना तामकाण्ड ए- 
वाप्रस्ताव एव विजित्य । रभसकाठ एव हि ठजनादययभावप्रस्ताव इति भावः । 
विनयं मनोमलक्षाल्नोपदेशं दूरीकृत्य । महानायकतया साहजिकं धीरत्वसु- 
नमूत्य । कीटशम् । मन्थरो मन्दो विवेक इतिकतेव्यता यत्र॒ तत् । क्रिया 

विशेषणं वा । कीदश्म् । इन्दोश्वन्द्रासुन्दरं सुखं यस्यास्ताम् । वैयधि- 
करण्येऽपि गमकत्वात्समासः। इट तामित्यनुस्तिः, इन्दुखन्दरेतिं युणकीतेनम्, वि- 
भव्येति चक्षुःप्रीतिः, कथमपीद्ुद्रेयः, लनां विजिव्येतयुन्भादः, मन्थर विवेक- 

मिति जडतेत्यनेकावस्थोक्ता ॥ २१ ॥ यदित्यादि । तस्घंनिधौ यन्मदीयं 
हृदयः विस्मयेनाद्धुतरसेन स्मिते निश्वटम् । एतेन स्तम्भ उक्तः । अत 
एवास्तमितो नाशं प्रापितोऽन्यो भावो विस्मयातिरिक्तो धर्मो यत्र तत् । अ- 
नेन जडतोक्ता । यदाह-इष्टे वानिष्टं वा सुखदु्खे वा न वेत्ति यो मोदात् । 
तूष्णीकः परवश्षगः स भवति जडसंक्ञकः पुरुषः ॥° आनन्देन निरन्तरसुखेन 
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धिकम् । £ न्तपति तपनः । त । ७ पप्राधवः- 
यदभिरुचितं वयस्याय । (इत्युभाबपविरतः ।)› इत्यधि- 
कम् । ८ व्बाल्वउलुजाणं०। १० ०अहवा मुहुत्तं वि° । 

२९ २ व्काञ्चनारपा०।४ माधव, अद्य किर स० | 4 ग्रा 
ममदनोदया ६ अपि नाम मनागवति° । गोच. 

रम् । ८ तत्किमवनतमु°। १० °नन्तुषु रजस्तम । 
११ ग्परमेश्वरे च। 

मन्दं मन्धरं चामूत् । अश्रुतप्वनादिव खुधासेकादिव । अथ च योगाभ्या- 

तेन कुण्डछिन्याचरणेनामतसेकादिवेदयर्थः। तत्रापि परमानन्दसंदोहो भवत्येव 
एतेनाद्धुतनायिकादशचैनजातभावमरमन्थरता दिता । तद्धुरयमधुना तद्वियोगे. 
ऽङ्गारचुम्बितमिवाङ्गरावसष्टमिव व्यथमानं पीडायुक्तमास्त इदयाश्वयम् । न चभ्रि- 
यासङ्गे युखं तद्वियोगे दुःखमिति दृष्टचरमेव तत्कथमाश्वयेभिति वाच्यम् । अन- 
यभृतरसस्य तस्य रिदयुत्वेन किमिदं यद्काण्ड एवे व्यथेति तत्सभवात् ॥ २२॥ 
मकरन्दः । इतः। इदागच्छेत्यर्थः । जआयादित्वात्तसिः । एतेन माघवस्य बह्यायौ- 
टान्मित्रादशैनं सूचितम् ॥ मकरन्द्; । ठटं तपति ल्लटतपः । (असूर्यल- 

लारयोः* इति खश्प्रययः । खितवान्मुम् । माधवीयमन्मथोन्मादमपहोतुकामप्येदं 

वचनम् ॥ माधवः ॥ वयस्यायेति । “रच्यथानां भ्रीयमाणः” इति संश्रदानता । 
कलहंसः । अत्र मकरन्देन पुष्परसेन सहचरो माधवो वसन्तोवालबकुलमटं- 

करोतीति ष्वनिरप्युन्मिषति । मुद्भतं चेत्र ख॒स्थिते चित्ते वक्तं युक्तमिति भावः ॥ 
मकरन्द; । उक्ुद्धुप्पाणां ये केसराः किज्ञत्कास्तेः कषायो लोदितः शीत- 
लश्च य आमोदस्तेन वासितं खगन्धीङृतसुयानं यन तस्य । कषायः सुरभौ ठो- 

हितेऽन्यवत्” इति मेदिनीकारः । कषायादिसंवन्धेन सौरभस्यातिगभीरतोक्ता। 
भामु्यतेऽनेनेत्यामोद इति । कषायादिसपदे काञ्चनारेद्युक्तम् ॥ प्रवतितः कृतः । 
अभिरामेति याच्रान्वयि । इह मकरन्दवचनेन नमेरूपा प्रतिमुखसंधिरुक्ता । 
यदाह--“ङ्गारा्थ त्रपाकारि वाक्यं गोष्ट नमै तत्” इति । अपिः समुचये । 
नाम सभावनायाम्। इदं संभाव्येतापीयर्थः। मनागल्पम् । रतिरमणः कामः ॥ 
मकरन्दः । मुग्धं किकतेव्यताशन्यम् । पुण्डरीकं सितपञ्मम् । विरदधूसरत्वेन 

मुखस्य पुण्डरीकसाम्यम् । तस्य लया कथनमाशङ्याद--अन्येष्वित्यादि । 
माधव, तवापडुतिरनग्रा कथंचिदपि मा भूत् । ठजयापहवं मा कृथाः । एवमप्र- 

तीकार स्यादिति भावः । खड यतः सोऽयं चित्तजन्मा कामः प्रल्यतपौरुषः । 
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२६१ २ग्यतनम् | तंत्र चेतस्त । प्प्रिक्रम्यावलोक्य च प०। 

४ भ्मणीयस्याङ्गनयुवो बा° | ६ ममारब्धवानस्मि 

चित्तोन्माथविषय इति भावः । कीदशः । विश्वस्य धातरि जगत्छष्टरि परमेश्वरे 
हरे ऽन्येषु जन्पुषु मानुषादिषु च रजस्तमोयुणग्रधानेषु समस्तुत्यग्यापारः । यद्रा 
अन्येषु मायुषादिप्रु रजस्तमसाठतेषु च तिय॑ग्योनिषु विश्वख धातरि ब्रह्मणि पर- 
मेश्वरे हरे च सम इति भिन्नमेव योज्यम्। अतो टजां द्यक्त्वा कथयेति भावः 

॥ २३ ॥ माधवः । परिभ्रमात्सिथित इत्यन्वयः । परिश्रमास््थितोऽदहं न तु साका- 
हृत्वादिति भावः । मदिरामोदवन्मनोहरो यः परिमलः श्यभगन्धः । स्याच्छुभ- 

गन्धे प्ररिमलः*इति विश्वः । सिखन्मिलितम् । संकटेन व्याप्ताकुलिता या बकु- 

लमुकुलवली विकासाभियुखकलिकाराजिः सैव मनोहरमाभरणं तेन रमणीयस्य । 
यद्रा मदिरामोदेन मधुर इति समासः । तेन मदिरामोदस्य वकुलपुष्पो रमं प्रति 
दोददत्वमाह । अङ्गनभुवोऽद्ृनस्थस । अनेन निकटवर्तिनः सेकादिना मनो- 
ततता दिता । इदाद्गनपदे ऽयुविधायकाभवाण्णलश्रतिरयुक्ता । एषो दरादिताण्णतव- 

मित्यपि वचोऽमूलकमेव । प्रत्युत "अद्गनं प्राङ्गणे जाटे कामिन्यामङ्गना मताः इति 
विश्वादिकोपात्तवगेपन्चमोपात्तमद्गनं केवलभिति शबम्दयरकराराच नान्तत्वमेतेव्यवधे. 
यम्। आलवाटं खल इति द्यातम् । स्यादालवालमावालमम्भसां यत्र धारणम् 

इयमरः । विद्श्धेति । मालानिमीणं कामज्ाच्लवैदग्ध्ययोतनाय । उक्तं च 
मालाम्रथनविकल्पा इद्यादिनेति भावः । अतिसकुमारतया कामिनोर्मनोहरतया 

सखुगन्ितया सुन्द्रतया चान्यपुष्पाणि स्यक्त्वा बकुल्पुष्वैमांलप्रथनमिह् । अत 
एव दमयन्तीस्वयं वरादावपि बकुलमाला सममधूकमालापरिग्रहः । संचारणी गम- 
नीला मकरकेतोः कामस्य वैजयन्तिका पताका । गर्भभवनान्मध्यावासादुञ्ज्व. 
लया नि्म॑टयाप्राम्यया च रिद्ुप्रसाधनविरचनयोन्नीतः कुमारीभावः कुमारीत्वं 

यस्याः । कुमारीत्वेनावगुण्ठनपटायमावात्तदुन्नयनमिति भावः । महानुभावप्रङ्र- 
तिरतिश्रभावस्वभावा । अत्युदारो महान्दक्षिणो वा । “उदारो महति दक्षिणे 

इति शाश्वतः । परिजनदाक्षिण्यं सांनिष्यानयनेन ज्ञेयम् । तत एव तत्रैव ॥ तद्ध. 
णकीतेनमाह-- सेत्यादि । सा सती रामणीयकस्य मनोहरताया निधेराधारसखा- 
धिदेवताधिष्टात्री देवता । यद्रा रामणीयकमेव निधिस्स्याधिष्ठात्री रक्षिका दैः 
चता । सौन्दर्थसारसमुदायस्य कान्तिनिवोसपूरस्य निकेतनं गृहं वा। निकेतनस्याः 
जहष्िङ्गतया सामानाधिकरण्यम् । मनोहरतं कान्तिमचं च तत्नैव टष्टमिहि 
भावः। वा समुच्चये । यद्रा वा विकत्पे। तत्र निर्णेतुं न शक्यत इति बिकल्पाथैः । 
यद्रा वेवाथँ। रामणीयकनिधेर्देवतेवेदयर्थः । "वा स्याद्रिकल्पोमपयोरिवार्थेऽपि सः 
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२७ ७ अथ सा प्रण । "अनुचरीभिरविरख्कुदुमसंचयावच- 
यटीलदोहदिनीमिर्० । 

; १० यतोऽप्याः । 

२८ ४ व्च्छेद्पाण्डुः क | ६ °अन्तःकरणमाङ्ष्टवती । किं” 

चये" इति विश्वः । यद्रा । रामणीयकं रूपादि संपत्तिस्तन्निधेरपिदेवता । अनेन शो- 
भोक्ता । यदाह--रूपयौवनलावण्यैरुपभोगोपवहितैः । अलंकरणमङ्गानां सोभेति 
परिकीर्तिता ॥" सौन्दयंलयादिना कान्तिरक्ता । यदाद--दोभेव ऊुुमाख्रेण 
पूरिता कान्तिश्च्यते" । अतोऽनयोर्भैदः । अत्यन्तविलक्षणां तामालोक्योतक्षते। 
नियतं नूनं तस्याः कारणं समवायिकारणमिन्दु सुधास्रणालज्योत्लादिकमभूत् । 

चन्द्रो मुखस, सुधाधरस्य, म्रणालं भुजयोः, ज्योत््लञा लवण्यादीनामिति 
भावः । आदिपदेन प्चौ पादयोः, करिसल्यौ चरणयोरिति आह्यम् । सर्वो. 
परमाद्रव्यघटितेयमिति भावः । एवं मदन एवास्या वेधाः घछष्टामूत् । चकारोऽव- 
धारणे । वैदजडस्य पुराणस्य ब्रह्मणो नात्र निमोणक्रौशलमिति भावः । अत्र का- 
मस्य षटृत्वेनश्रुतत्वात्कथमिति न देर्यम् । अस्या मोहनीत्वेन मोहनपडकाम- 
जन्यत्वोत्मेक्षणात् । अद््टचरत्वस्योस््रक्षायामनुकूटतवात् 1 असदारोपणस्योतरक्षा- 
त्वात् । नियतपदयुक्षाव्यज्ञकम् । ननूनमित्येवमादिभिः* इति वचनात् ॥ २४॥ 
प्रणयिनी जिगा । अनुचरी दासी । संचयः समूहः । अवचयघ्रोरनम् । दो- 

टदोऽभिलषः ¦ सद्पमाद-- तमेवेति । स्वोदेयेनाद--कस्मिन्नपीति । भा- 
गधयं भाग्यम्" इत्यमरः । इटानुमानरूपो गभेसंधिः करस्मिधिदित्यनेनोक्तः । 
यदाह--्याप्येन व्यापकज्ञानमनुमानमुदीरितम्' इति ॥ विकरारचिहमाह- 
परिग्रृदितेति । यथास्या अङ्गं परिष्ठदिता मदेनविषयीकृता या खणाडी बि. 
सठता तद्न्म्कनम् । क्रियासु ताम्बूलमक्षणादिषरु परिजनयाचनाभिरस्याः कथ- 
मपि प्रवृत्तिः । इह सणालीपदेन तनुता, म्लान्या निद्राच्छेदः, कथमपीव्यादिना विष- 
यनिढृत्तिः कथिता । तनुतम्ानत्वमान्यैगलोनिरुक्ता । यदाद--“ग्लानौ तनुत्ववैव- 
ण्यमन्दतादिनिदरौनम्' । नयु तनुत्वादिना व्यभिचारिण कथं कामविकारोन्नयन- 

मत आह- कलयतीति । तस्याः कपोल हिमांशोः शोभां कलयति । अनेन पा- 
ण्डुता दर्दिता । कीदशः। नूतनद्न्तिदन्तखण्डगौरः। छियत इति च्छेदः खण्डः । 
इदाभिनवपदेन सपुलकतवं ध्वनितम् । तथा च कपोलपाण्डुत्वस्षपुलकत्वादिना का- 
मविकारन्याप्तेन तदुन्नयनमिति भावः ।षिरहे पाण्डतापि । यदाद--“अङ्गसासौष्टवं 
तापः पाण्डुता करता रतिः” ॥२५॥ वर्तिरनैत्राज्ननञेखा । अयस्कान्तो लोदहाक- 

मा० २५ 
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२९ ३६ वयस्य माधव, जे°। 

३० 4 ग्पोऽयमितीरयित्वा | ७ अन्योन्यभावच० । 

षको मणिः । लोहधातुर्जादरूपं दव्यम् । अन्तःकरणं मनः । ममान्तःकरण- 

माङृष्टवती यर्थः । किं बहुनेखनेन सखेदनिःधाससूचनम् । संतापेत्यादि । 
मननेतचचेतस्तस्यां विषय आसक्तम्, समन्ताहममस्तीत्यर्थः । संतापपरेपरेव 
मदाज्यसनं तदर्थम् । तादर्थ्यं चतुर्थी । संततिपदेन मालतीलभमन्तरेण याव- 
जीवमविच्छेदस्तदलाभे प्राणदानिश्वोक्ता । कीटशम् । अनपेक्षितनिमित्तम् । 

एतेन विषयालभेऽप्यस्य स्वाभाविकी ग्रीतिरुक्ता । यदाह-अभ्यासाद्भिमाना- 

च तथा संप्रत्ययादपि । विषयेभ्यश्च तत्वज्ञा विदुः प्रीतिं चतुर्विधम् ॥* अनेन 
निजमुच्छ्कलत्वमपि निरस्तम् । अत एवाह-- प्राय इति । बाहुल्येन भगवती 
भपितन्यतावदयंभावि प्राक्तनकमं जीवानां ्चुभमद्यभं च विदधाति । अत एव 
सा सर्वेकषा सर्वहरा । तथा च ममावर्यकं दुःखम्, त्वं तु यथोचितं कुया इति 
भावः । आसक्तेत्यादपू्वौत् षच् समवाये" क्तः । सर्वैकेति खचूप्रयये सिता 
नुम् ॥ २६ ॥ मकरन्दः । माधवोक्तप्रीतेरनिमित्तकत्वमुपपादयति-- स्नेह 

इति । निमित्तमिह द्वयं बाह्यमाभ्यन्तरं च । तदिह बाह्यहे्वपेक्षः ज्ेदोऽस्थि- 
र एव । निभित्तनिव्रत्तौ ततिग्रृत्तेरावदयकत्वात् । अत आन्तरनिमित्तापेक्षेव नेह 
स्येति भावः । विप्रतिषिद्धं विरुद्धम् । बह्यनिमित्तापेक्षया विरोध इति भवः । 

स्वोक्ते युक्तिमाद-व्यतिषजतीत्यादि । आन्तसे हेदुः कोऽप्यनि्ैच- 
नीयः पदार्थान्तरनारीप्रश्ठतीन्ग्यतिषजति विशेषतो मेलयति ¦ यतः प्रीतयो 
वहिरूपाधीन्बाद्यदेतून्सोन्दयादीन्न संश्रयन्ते प्रकर्पेणावटम्बन्ते । भत्र कोऽपीलयनेन 
जन्मान्तरानुभवजनितसंस्कारताध्वनिः । न खलत्वित्यनेन दृष्टश्रतातुमितसकलैहि 

कोपाधिनिषेधात्तथावसायः। अत एव विशेषप्रकषयोतकाभ्यामुपसर्गाभ्यामासन्र -~ 
जीवितावधित्वसुक्तम् । उक्तं दरटयति--यतः पतङ्गख सूर्यस्योदय पुण्डरीके चि.- 

सति । चन्द्र उदरत उदिते सति चन्द्रकान्तो द्रवति क्षरति च । तथाच तीक्ष्णः. 

रोदये कोमलकमर्दल्विकासादम्रतकरोदये पाषाणदारणाच सहजसिद्ध एव हे । 

इह किं बाह्यं कारणं हर्यते । तद्रत्पकृतेऽपि स्वाभाविक एव ज्ञेह इति भावः । 
पुण्डरीकपदमिह पद्ममात्नरपरम् । मथान्तरन्यासोऽयम् ॥ २५ ॥ ततस्तत इति 
कथोपक्रमरीतिः ॥ माधवः । तत्र स्थने ' सश्रूविखासमित्यादि । अथ 

स्याः सखीजनेन तदा सोऽयमिद्युकत्वा सप्रत्यभिन्ञमिव पूवैदष्टमिति मामवलोक्य 
सभ्रूविासं सभ्रूभङ्गं यथा तथा कयक्षाः क्षिप्ताः । एतेन कयाक्षाणां पूर्वृ्टप्रत्य- 
मिज्ञाकारपिणत्वसुक्तम्। कीदरोन । अन्येन्याशयविन्नेन । भनेन नायिकाय्युत्पत्य- 
तिश्चय उक्ताः| कीदशाः । स्मितमीषद्धसितमेवाघतं तेन मनोज्ञाः षत्मफुल्िगण्डे 
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२१ २ मञ्ञीररसितानु | कलछापकटकिङ्किणी | ९ पक- 

रन्द;ः--(स्वगतम्।) । "महतः प्रागनु० | 

६२ ३ वविश्रममुत्पखक्ष्याः। 

कटाक्षैः सौष्ठवान्वितैः! अदष्टदन्तकुसुभेरत्तमानां स्मितं मतम् ॥' इति भरतः । 
खसरयादृष्टचरत्वेन संभावनायाभिहेवशग्दः । अवलोक्येति । ललिता दषटिरियम्। 
यदाह--मधुराङृक्वितारा च सश्रक्षेपा च सस्मिता । समन्मथविकारा च दृष्टिः 
सा ललिता मता।* इह तु दर्षादियसुचिता । यदाह-्पृतो दहे च रलिता । 
भूविलसेखनेन मोद्रयितमपि कटाक्षितम् ॥ २८ ॥ मकरन्द्; । प्रयभिज्ञेकख 
तत्तेदन्तावैरिष्टयम्। अस्या एवाकारः सोऽयमिति ! नाम संभावनायाम् । अद्ष्ट- 
चरत्वेन माधवप्रयभिन्ञाया असंभवादिति भावः। तामेव स्फोटयति--अथेति। 
अनन्तरं ताः सख्यो हे भरव्रदारके स्वामिपुत्रि, दर्पेण वयं वधौमहे, यतोऽत्रैव स्थाने 
कस्यापि कोऽपि तिष्टतील्युक्त्वा मामङ्ुलीखण्डरीलया कथितवत्यः । किं कृत्वा । 

सलीलं सविलासचेष्टितं यथा तथा प्रतिनिष्रूत्य । श्लीणां विलासचेष्टिते लीलाः 
इति भरतः। उत्तालयुद्धटम्। विभ्रमो विलासो विरिष्टञ्नमणं वा । मञ्खम॑नोज्ञः । 
मज्ञीरो नूपुरः । रतितानुविद्धः शब्दानुगतः । मेखलाया: कल्पो गुच्छः । यद्रा 
मेखखा च कलापश्च तयोः किङ्किणी क्षुद्रघण्टिका । मेखला च कलापश्च भवे- 
च्छोणिविभूषणम्। एकयष्टिवेत्कान्ची मेखला व्वष्टयष्टिका ॥ रशना षोडश ज्ञेया 

कलापः पच्चा्िरातिः ॥' इति भरतः । इदं सवे निवर्वनक्रियाविरोषणम् । गत्तिरियं 
विकला । यदाह--आचवेगे चैव हर्षे च कार्ये च लरयान्विते । एतेषु च गति 
प्रज्ञो विकलां संप्रयोजयेत् ॥' इति । राजा भश्चरको देवस्तत्सुता भदैदारिकाः । 
राजपदमीश्वरमाच्रपरम् । तेनामात्यकन्यापि मररँदारिकेस्युच्यत इत्यवधेयम् । को- 
ऽपि कस्यापीव्यनेनानुद्धयोद्धावनेन तासां चातुर्यमुक्तम् । अत एव कस्यापीति 
सामा निर्दृशात्छीवत्वम् । अन्यथा खीलि्गनिर्देशः स्यात् । कोऽपीति पुंलिद्गनि- 
देशस्तु स्प्टाथेः। अन्यथा किमपीति निरदसे पुष्पादिग्रतिपतत्या संशयः स्यादिति 
भावः । अङ्खखीदखपदेन सविलासास्यानमुक्तं संगरप्तमाद्यानं वा ध्वनितम् । इद- 
मास्यानं नमवाक्यम् । यदाह-^सहास्यवचनप्रायं नमंच्छन्ति मनीषिणः ॥ 
मकरन्दः हन्त दषं । उद्धेदः प्रकाशचः॥ कटर्हसः; । अनुबन्धिनीं प्रतीय- 

माना॥ अज्ान्तर इत्यादि । सखीनां ददनावसर एव पद्माक्ष्याः संबन्धि त 
न्मान्मथं कामजमाचायकसुपदेदाकमाविरासीप्प्करीभूतम् । कीदृशम् । किमप्य- 

निवैचनीयमत एवे वागििभवाद्रचनप्रपव्रादतिवृत्तमतिशयितं वैचित्र्यं यस्य तत्। 
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उ्टसित उत्थितो विभ्रमो भावभेदौ यत्र तत्। यचित्तवृत्तेरनवस्थितत्वं शङ्गार- 
जो विभ्रम उच्यतेऽसौ । मेदाल्न यस्तस्य मदानुबन्धकाकंरयसेज्ञाः कथितां वि- 
दग्धैः ॥* इति भरतः । भूरि प्रचुरः सातिकविकारो यत्र तत् । सत्वं मानसं 
किमपि तेन निर्वृत्तः सास्िको भावः । यदाह--सत्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति 
भावास्ते सात्विका निगदिताः कविभिः पुराणः ॥ ते च--'खेदः स्तम्भोऽथ रोमाघ्चः 
स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । वैवर्ण्यमश्रप्रलय इत्यष्टौ सालिका मताः ॥ * इति । अपास्तं 
क्षिपं धीरत्वं येन तत् । महाभिजनत्वायनपेक्षत्वादिति भावः । विजयि सवत्राप्रति- 
हतम् । कुमाया अपि शि्युतवाद्विजय इति भावः । उत्पलक्ष्या इयनेन बहुविधे नेत्र- 
विकारे प्रीतिगो हाव इटोक्तः । यदाह--श्रूनेत्रादिविकारायः ङ्गाराकारसूचकः । 

स्थायिभावः स्थितो हाव $र्प्यातःप्रीतिगोऽपि च ॥' इद शेके विलास उक्तः । 
यदाद--"द्यितावलोकनादौ विशेषोऽद्कियासु यः । शगङ्गारचेष्टासहितो विरसः 

समुदीरिवः ॥ २९ ॥ संप्रति हेला हावात्समुच्यिताः इति भरतःनुसारेण दावा- 
नन्तरं हेलामाद-स्तिमितेत्यादि । (नारीणां प्रियसंभोगलनासाध्वसकोतुकैः । 
स्वभावाविष्कृतो वेगो हरेति परिकीर्तितः ॥” इति भरतः । श्रेकार्थस्ु तस्या 
आलोकितानां सदसा दशनानां पात्रं योग्यो ऽहमभूवं बत्तोऽसि । (सहसा दरी्न 
यत्यात्तदालोकितमुच्यते" इति भरतः । कीदशानाम् । मदीयरूपनिकूपणाश्वयेण 
स्मितानि निश्वलानि दैर्षण विकसितानि प्रफुष्टानि च तेषाम् । दृष्टिरियमद्भुता । 
यदाह--समाकुत्रितपक्षमाग्रा विस्मयोद्रूततारका । सौम्या विकसितान्ता च 
दिः स्यदद्धताभिधा॥ * यद्रा स्तिमितं मन्द् यथा तथा विकसितानां प्रकारि- 

तानां प्रथमं नायकद्रौनेन रानेः इनैः ् रसारणमिति भावः । अनेनोत्तरोत्तरदशै- 
नाभिलाषः सूचितः । उदटसन्ती चपल भ्रूकतेव येग तेषां । दीषेत्वेन श्रृरुतयो सूप 
कम् । अनेन कान्तादृष्टिरक्ता । यदाह-हष॑प्रसादजनिता कान्तां समन्मथा । 
सभ्रक्षपकटाक्षा च शङ्गारे दष्टिरिष्यते ॥° मदणानि चिक्षणानि च्जया सुकुठिता- 
नि च तेषाम्। दृष्टिरिव मुकुठिता-गुग्धा निमीठितान्ता च मुकुल दष्िरि- 
ष्यते ॥ इति भरतः। यद्रा मुखभावनया मणं मन्दं यथा भवति तथा मुकुलि- 
तानाम्। एतेन दशईनजनितानन्दसंपत्पयवसानं सूचितम् । पुनः पुनदंशेनाकाहूया 

ति्य॑गायतत्वेन प्रान्ते निकटे च विस्तारवताम् । शिता दष्टिरियम् । यदाह- 
ˆ किंचिचटस्स्थिरा किंचिन्नमिता तियगायता । गूढा चकिततारा च शङ्किता 
दष्टिरुच्यते ॥* अनेन कराक्षपयंवसानमुक्तम् । प्रतीपदिगायतमनेत्रपाते सति 
लजया दृशनो्ुकतया च किंचि दाकुच्चितानां मुद्रितानाम् । आङुत्रितथ ट्टः । 

यदाह-अनाकुञ्चितपक्षाभ्रा पुटेराकु्चितेस्तथा।संनिकुञ्रिततारा च कुच्िता दृष्टि. 

रुच्यते ॥*न च ुच्चिता सूचिता नष्टदुष्प्क्षाक्षिग्यथासु या । इति भरते निय- 
मादिह ऊुचवितदृष्टिकथनमयुक्त मिति वाच्यम् । जया माधवे दुष्प््षत्वसंभवात् । 
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३९ ३ तैश्च। 

पात्रं कीदशाम् । विविधं नानाप्रकारम् । स्तिमितदृष्िप्रयोगेऽपि मयापि तथेव दष्टि- 
अ्रयोगः कृत श्यः । धयोग्यभाजनयोः पाचनम्? इत्यमरः । अभूवमिति भुवो छडि 

सिचि रूपम् ॥ ३० ॥ असेत्यादि । पक्ष्मलाक्ष्याः प्रशञस्तपषमयुक्तायास्तै- 
रवखोकितेः कयाक्षतापन्नैमेम हदयमपहृतं स्ववरीकृतम् । इद रक्षकबाहुल्येन 
गमनत्वरया शङ्क्या वावलोकरितानामेव कयाक्षत्वमुक्तम् । कट क्षस्ति्यगिलोकना- 
त्मकः । कणौभ्यणैसंचारितारकः । स्वानङ्गरङ्गजनक इति भावः । तथा निश्चल. 

त्वेनापविद्धं मथितम् । मथ्यमानतया द्वकूपत्वेन पीतम् । भत एवोन्मूठितम् । 

तदा किमपि मया न ज्ञातमित्यर्थः । अत एवाशरणं रक्षकश्चल्यं जातम् । ततो 
यथाह कुर्विति भावः । कीदरौः । लनयालरैरमन्देः कौतुकेन वक्तितेश्वलितेः । भथ 
मुङृलनेन सुग्धे रम्यैः । ्रीत्या क्िग्यैः । रूपदर्नाद्धुतचिन्ताभ्यां निष्पन्दैरनि- 
मेषैः । पुनः कोऽयं द्रष्टव्य इति विषादान्मन्देरिखर्थः । इयं विषादिनी दृष्टिः । 
यदाह--“विषादविस्तीर्णपुटा पयस्तान्तानिमेषििणी । किंचित्निष्टन्धतारा चनायौ 
दृषिर्विषादिनी ॥* यद्रा अलसं मन्दं यथा तथा वहितैः । इयं निविकारा ट्ट; । 
यदाह-ललिताङुञ्चिता या च या च धीरावलोकिनी । निर्विकारा दण््टिसा 
सध्वयेवाकारगु्िषु ॥* तथा प्रथमदरनापेक्षयाधुना विशेषदशेनादधिकं विकसता- 
न्तविं स्येन स्मेरा मुग्धा तारा येषां तैः। इयं दृष्टिः ज्लिग्धा । यदाह-¶किंचि- 
त्पहासेव सविसयेव सभूखमुत्क्षेपकयाक्षयुक्ता । ल्िग्धा निकामं अमदेव निष्ठ 
शङ्गारजा दष्टिरिह प्रदिष्ट ॥" यद्रा कटक्षेमम हृदयमपहूतमित्यनेन प्रीतिरूक्ता । 
अन्यखापि चक्षुःम्रीतिहृतोमनोदहरलं भवत्येव । अपविद्धमित्यनेन चित्ता्ङ्ग उक्तः। 

अपव्यधेरत्यन्तासङ्गवाचित्वादिति भावः । पीतमात्मायत्ततां नीतम् । भनेन सं- 
कल्प उक्तः । मानसव्यापारल्यालमव त्वादिति भावः । उन्मूलितमित्यनन विषय- 
निवृत्तिः सूचिता । अद्यरणमित्यनेन चित्तापहरणादिनिवारकाभाव उक्तः । नायि- 
काया निरवयरूपता च पूचिता । अङ्सेलनेन निद्रोद्धेदः, वलित इत्यनेन त्रपा- 
नाशः, युग्धत्वेन मधुरता, ज्निग्धत्वेन साभिलाषम्, अभिरुषणीयसय नेहविषय- 

त्वानिष्पन्दतया निकोचवैमु्यम्, मदत्वेन सदरषैत्वम् , अधिकेयादिनान्तर्विकासिनी 
स्मेरतारा चे्यु्तम् । एवं चालसवलितेरपहृतम् । योऽपि हि चोरादिः कंचिदप- 
दरति स मन्दं मन्द् वटत इति भावः। मुग्धः सदजसूपदर्शंनातिमोदवद्धिः क्िग्धे्म- 
द्विषयज्ञेहपूचकचे्टावद्धिरपविद्धं क्षिप्तम्। पराभूतमिति यावत् । 'विद्धक्षिपेरिताः 
समाः* इयमरः । अनेन चेतसोऽनायत्तिदैरिता। ननु चित्तावक्षेपनिवारकं तदनु- 
ध्यानादिकं किमिति न कृतमत आद-निष्पन्दैरविमुसेमन्दैमदेकविश्रान्तैश्च पीतं 
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३९ १ रमेनामिसंधिना० । २ म्मात्मनोऽपनि० | ४ वेश 

सख्रपा० | 4 (कृतवती । तद च०। 

तदितरानुसंधानङल्यं कृतम् । तथा च नान्यविषयपरिशीलनकथेति भावः । अ- 

धिकेव्यादिनोन्मूलिनम्। अनेन मनोनिग्रहाभावो भिच्रोपदेशानवसरश् सूचितः । 
इट पूर्वैशरेकेन नाथपीनरुक्तयम् । आल्ोकितावस्थाकटाक्षावस्थयोर्भेदात् । नाय. 
कसय रसाक्षिप्तचित्तत्वादरा ॥ ३१ ॥ तथाविधमभावदश्च॑नेन हृदयंगमत्वं संभाव्यते । 

सपदेऽपि प्रम्णोऽनिष्टारद्भितवादिति भावः। अभिसंधिरमिप्रायः। यथाकथंचि- 
दिति । चेतसस्तदपहतत्वादिति भावः । वर्षवराः इ्ीवासत्पायास्तत्प्धानाः । 
यद्रा “विनीताः सर्वसत्वाश्च द्वीवाश्ैव स्वभावतः । जात्या न दोषिण्शैवते वै 
वरधवरा मताः ॥' इति परिभाषिता वष॑वराः । हस्तिनी समारोदटणादिना महावंराज- 

त्वेन मालत्या उत्तमल्लीलं सूचितम् । यद्रा हस्तिनीस्मारोहणेनाप्युचयानतया दूर. 
दित्वे सूचितम् । तत्रापि मन्थरगतिसूचनाय हस्तिनीग्रहणम् । हस्तिजातावपि 
शिया मन्थरगतिमचवात्। एतदुभयं चिरं माधवावलोकनायेति मावः ॥ यान्त्ये- 
स्यादि । तया पक्मलाक्ष्या यान्त्या मम हृदये गाढं यथा तथा कटाक्षो निखात 
दव दत्त इवे । तद् तद्वलोकनं मम हृदये रम्रमिवेत्यथः । निखात इत्यनेन कटा- 
क्षख दुःसदत्वमुक्तम् । कीटदया । तदाननं वहन्दया । कीदशम् । सुहूवचितां 
वक्रिता कंधरा घाटा यत्र तत्। क्षणं क्षणं व्यावतमानम्। पदयन्त्यत्यथः। आदत्त- 

वृन्तमावजितनां यच्छतपन्रं पद्मं ततो निरतिशया भा दीिर्यस्य तन् । तनि 
तत्तुल्यमिति वा। इन्तादारभ्यावतनेन पद्मविवर्तनसिद्धिः । कीदशाः । प्रथममान- 
न्दहेठुतयाम्रतेन दिग्ध उपचितः पश्चादहं नानन्द्विच्छेदाद्िषेण दिग्धः ॥ ३२॥ 
ततः प्रश्ठति तस्मादारभ्य ॥ परिच्छेदेत्यादि। विकारः कामजो भावोऽन्तज॑- 
यति मोहयति, तापं च कुरुते व्यथयति । यदा तप्रात्निचिन्ता तदा जडउतेतरका- 

यो प्रतिपत्तिः । यदा च तव्यतिरेकचिन्ता तदा ताप इति कालभेदेन जाच्यताप- 
योने विरोधः । तदुभयजनकवस्तुनो ऽभावमाराङ्याह-- कोऽपि विशिष्यानिर्वैच- 
नीयः परिच्छेदमियत्तामतीतोऽतिक्रान्तो निवेक्तमश्क्यशथ। यः पुनरस्मिज्नन्मन्यनु- 
भवपथं न गतवानत एव परिच्छ्तं निन्त चारक्य इति भावः ! सांप्रतं तदनुभवेन 
तद्धयं किमिति न क्रियत इत्याराङ्याह-विवेकप्रष्वसात्परास्तन्नानाभावादुपचित- 
महामोहेन गहनः संकटः । तदानीं विवेकाभाव इति भावः । अनेन जडता 
द्रिता ॥ ३३ ॥ परिच्छेदव्यक्तिरित्यादि। संनिङृ्टेऽपि घटादौ परिच्छे- 
द्व्यक्तिनिर्णयामिव्यक्तिने भवति । घटादिकमपि निर्णेतु न शक्रोमीव्य्थः । अ- 
नेन बाह्येद्धियाणां विषयन्यावृत्तिरुक्ता । अभ्यस्तेऽपि वारंवारमनुभूतेऽपि स्मर- 
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३८ ३ "अहो अभिष्वङ्गः । ७ °ेव यस्मात् । 
३९ ३ ग्टम्ब्य बाटबकुल्कुमु° | ९ एष वः सुमन्तं 

संनि० । € ग्दारिका वतेते । तस्या अभि०। 

णमतथाभावेन खण्डस्फुटिततया विरसं वैरस्वत् । एतेन मनसोऽपटुत्वमु क्तम् । 
इयमनुस्मरत्यवस्था। विषयनिवृत्या संतापः रीतल्सेवनादपि नपितीत्याह-हिमस- 
रसि दीतकसरोवरे चन्द्रमस्यम्रतकरकिरणे वा मनःसंतापहानिः। चन्दरमःपदं लक्ष- 

णया स्वकरिरणमाद् । इयसुद्रेगावस्था । यदाह- “आसने रायने वापि न तिष्ठति 
न तुष्यति । ओल्सुक्यं च मवेतित्यसुद्रगस्थान एव च ॥ निष्ठाशूल्यं धै्यरहितं 
मनो रमति च स्वत्पत्वात् । किमपि मनोरथमालिखत्यालिङ्गति । अनेनोन्मादा- 
वसथोक्ता ॥ ३४ ॥ कटठहंसः। अपहतो वशीकृतः । अपिः संमावनायाम् । 

नाम प्रकासे ॥ स्वगतमिति। यत्त श्रान्यं न स्वस्य स्वगतं तदिहोच्यते 
इति भरतः । अभिष्वङ्् आसक्तिरूपो मनःपराभवः । (आक्रोशशापाभिभवेष्वभि- 
पङगपद्ं विदुः" इति शाश्रतः॥ मा मुसुहदिति। अनन्यजन्मा कामः खल्व 
मा मूमुहत्। न चित्तविवसदितमजी जनत्। एवं च ते मतिम॑टी मसविकारेण कामजेन 

घना निविडा मा भूदिलयादि निषेधवाक्यमिदहानर्थकमेव । नजुपदमनन्वये। यतः कामो 
जुमिभितो वलयितो गुणो ज्या यख सः।जुम्मितगुण उपचितव्यापारो वा कामः। नव- 
यौवनं च जुम्भितगुणम्। प्रकारितरूपादिकमस्तीलर्थः। अतस्तत्पराधीनोऽयं न नि- 
षदं रव्य इत्यर्थः ॥३५॥ प्रकारमिति । यत्त स्वे जन्राव्यं प्रका तदिदैष्यते” 
इति भरतः। अन्वयो वराः ॥ माधवः । करेणुक्रा हस्तिनी । अन्यतमान्या । 

स्वार्थे तमप् । यद्रा एकपयौयोऽयमन्युत्पन्न एवान्यतमशब्दः । वारयोषिद्रणिका । 

तस्या ईैदक्तवादुपादानमिह् । विलम्ब्यकाकरनी भूत्वा । नेदीयसी निकटस्था च भूत्वा । 
उभयत्र पुष्पत्रोटनक्रमेणति योज्यम्। कुुमापीडग्याजेन पुष्पदामच्छटेन । अभ्य- 
धनाभङ्गभयेन च्छटेन मामाहेति भावः । अथ च कुसुमेनापीडयति ऊुयुमापीडः 

कामः) तव्याजेन मां प्रणम्येत्यर्थः । महाभाग महाभाग्य । (भागो भाग्याधै- 
योरपि इति विश्वः । सुिष्टगुणतया स॒लम्रपूत्रत्वेन । संनिवेशो रचनाभेदः । कु- 
तूहलिनी पुष्पदान्नि कौतुकवती । भवैदारिकेत्यनेन कन्यात्वाहशैनौत्ुक्यसुक्तम् । 

यद्रा भरतेन कन्याया विम्मपात्रत्वस्वीकारादिद कन्यात्वेन तत्पूचनम् । अभि- 
नवो लोकोत्तरो विचित्रो बहुप्रकारः। कुमेषु पुष्पेषु व्यापारो रचनाप्रबन्धः । 

एतेन मात्यग्रथनकुशल ्तकौसल्कुतूहलिनी सेल्युक्तम् । वैद्ग्यसय प्रथनचातु- 

यस्य । कृताथता कृतप्रयो जनता। विदग्धप्रयसीयं प्रदौसयेति भावः । फलतु सफ- 
लास्तु । विद्ग्धजनाय दानात् । सरस एवाम्लान एवं ्क्सनिवेशः । महाधतां 
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४० २ ग्णीयता विधातुः स। 

४१२ तथाच म०। ६ सिद खु म । ता जिद्०।९ तां 
च किल राजा० | नाय प्राथयते ई०। 

४२ १ श्तया चाहमनुरध्यमा० । ९ ग्योरजनस्य० । ७ °का- 
मामिष्वङ्ग० । ९ भमागधेयाः कुमार्योऽन्यत्रास । 

४३ १० ककेनेतन्माधवस्य प्रतिच्छन्द्कमभि०। 

वहुमूल्यताम्। पक्षे वो युष्माकं संनिवेशः सेयोगः परस्परायुरूपादिना रमणीयः 
क्रीडा ऽदंमीय एव । इद व इति युष्मदो गुरावेकेषाम् इति गौरवे बहुवचनम् । 
कुतूदचिनी दूतसमाजे साकाङ्क । अभिनवोऽमू तपूवैः । तदेकासक्तत्वात्। विचित्रः 
साधुः। विविधविकारकारितेनाश्च्यैजनको वा । कुखमेषोः कामस्य व्यापारो मोहनम्। 

वेदरध्यस्य सकलकलाभिज्ञतायाः सार्थकत्वम् । विद्ग्धश्रीतिजनकत्वात् । 

निमौणरमणीयता घटनसौन्दय॑म् । फलत्ववुरूपजनसंसर्गात्॥ नो चेदिदं सवै ग्यर्थ- 
मिति भावः। सरसः शङ्गारोऽनुरागो वा । कण्टावलम्बनमालिङ्गनम् । मदाधैता 
दुठुभत्वम् । तदिह च्िष्टपदेन नायकव्युत्पत्तिमभिप्रायं च ज्ञात्वा दूतीन्यापारः प्र- 
सरतीति ध्वनितम् ॥ भकरन्द्ः। वेदग्ध्यं श्िष्टपदप्रयोगादिति भावः ॥ मा- 

धवः । अनुयुक्तया पृष्टया । प्रसूतिरपयम् । प्रसादभूमिर्विश्वासस्थानं तस्याः । 
तव च प्रस्राद्भूमिरनुकम्पापातन्नं मालदानात् ॥ करृहंसः। अत्र विलसितं वि. 
जुम्मितम् । अनयोरन्योन्यानुरागादिति भावः॥ मकरन्दः । बहुमान्य गोर- 
वस्यापया्िरनवधिकत्वम्। अनभियोज्यत्वरक्षणत्वादियोगादिति भावः।'माधवः। 
अनुरष्यमानो सुहु्याच्यमानः। असो खवङ्गिका। अभिनिविष्टयातियलनिवेशितया। 

विदस्ततया ग्याकुलतया ॥ महानयं प्रसाद इति । यतो न वस्तुनि प्रेम 
किंतु गुणेष्विति भावः ॥ मकरन्दः । स॒शिष्टं निशितम् । र्पः पूवं दृष्टः । 
तादयो महाकुलजाः । चक्षुरागायुरागयोरेकविषयत्वं भरतमतम् । अन्यदप्यनु- 
रागचिहमाद--अन्योन्येत्यादि। त्वयि तस्याः परागनुरागचिहं व्यक्तमेवास्ति। 
कथम् । सखीनामन्योन्यसगतदशां कस्यापि कोऽपीति निवेदनमेकम् । कथम- 
न्यथा ससीजनस्त्वां वीक्ष्य कटाक्षयति तां कथं वा सखीजनो वदत्येवमिति भावः। 
अपरं लवङ्गिकाया व्युरेपन्नं वचनम् । कथमन्यथा कुतूहलिनीत्यादि वदतीयमिति 

भावः । संगते दारिते भिन्नः” इति विश्वः ॥ ३६ ॥ कंसः । अत्र येन ज- 
नेनापहृतम् । यज्निबन्धनोऽसख कामविकार इति भावः ॥ मकरन्द्; । माल्या लि. 
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४४ ३ नते वितकैः। ४ णकलहंप्क, कु° | ९ ्विणोदो 
तति। १० म्प्य माधव, सथा समा०। 

४९ १ ब्दरष्टव्यखरूपा० | 'ङडिख्यतां मारी । २ श्याय। 
तदुपनय चित्रफरके चित्रवतिकाश्च । (मकरन्द 
उपनयति ! (लि) | ३ ग्टशोरुद्रमं बा० | ७ तथापि 

व्यवत्तितो० । ८ ग्तोऽभिष्वङ्गः । 

खितमि्यर्थः॥ करर्हसः । अथ किं स्वीकारे ।॥ माधव । वितकं ऊहः ॥ 
मकरन्दः । अयिगमः प्रातिः ॥ कलसः । उत्कण्ठाविनोद् इति । माध- 
वायुरक्ता मालती तमननुप्राप्तवती चिन्रटिखितालोकनेनापि रमत इति भावः॥ ये- 

त्यादि।दे सखे, तत्संगमं प्रति नैव संशयो ऽस्ति।भवतो नयनयो्या कौमुदी ज्योत्ल्ा 
अनन्दकारितवात्। तस्या मनोरथबन्धबन्धुरभिङाषनिबन्धनाय प्रियः सोभनजन्मा 
भवानपि। ननु परस्परानुरागेऽपि विधिकाभेयुख्यान्न सिद्धिरत आद-यस्मिन्सगमे 
विधिमदनेौ कृतप्रयत्नो । चक्षुःप्री्या कामः, एतदेशानयनाद्विधिः कृताभियोग ई- 
त्यर्थः । अभियोग कन्याखभः । यदाह-अभियोगाद्धि कन्याया खभो नि- 
शित एव चः ॥ ३७ ॥ चित्रेण माधवचित्तानुरागमुद्दीपयति--द्रष्रव्येति । 
माधवः । वयस्यायेत्यच ^इच्यथानां प्रीयमाणः” इति सप्रदानता। अधुना मनः- 
सङ्ग दषात्सात्विकमावमाह--वारवारमित्यादि । अय मम पाणिटैखाविः 
धिषु चित्रनिमाणेषु नितरामत्यथे वतेत एवन तु ङ्खिति । अत्र किंकरोमि । 
यथा तथा लिखामीव्यथैः।न तराम्! इति पाठे नैव वर्तत इत्यर्थः । यतो बाष्पपूरस्तद्- 
वुध्यानादानन्दाश्रु्रवाहयो वारंवारं दशोश्ट्रमं प्रचारं तिरयति च्छाद्यति । तस्याः 
संकत्पेन चिन्तनेनोपितो जडिमा सर्वकायौप्रतिपत्ति्यय तद्रात्रं शरीरं स्तम्भं 
निशवेरत्वमभ्यति । “हषैभयरोगविस्मयविषादमददोषसंभवः स्तम्भः” इति म- 
रतः । कीदशः । सयो टिखनोपक्रमकाट एव सिविदयत्राद्रीभवन् । अविरतो 
तकम्पेनाधिकचलनेन सोलङ्गली यत्र सः । अङ्गुल्या ङिखनहेतुतया तचाप्याद्- 

लिखनं सूचितम् । तदिहा्रुस्तम्भस्वेदकम्पा उक्ताः । रोमाश्चादिकं च नोक्तम् । 
तेषां टिनाप्रतिकूलल्वात् । सर्वमिदं साच्तिकं दर्षत् । यदाह-'कोधभयह्षर- 
लज्जादुःखश्रमसेगतापपीडाभ्यः । व्यायामसाध्वसादेः स्वेदः स्यात्पीडनेनापि ॥ 

रीतभयदषरोधस्परजरारोगजः कम्पः ॥* इति ॥ ३८ ॥ अधुना मालती चित्र 
्कष्यतीति सानुरागोपालम्भं शेके रिखति--जगतीत्यादि । ते ते न- 
वेन्दुकलादयो भावाः पदार्थ जयिनो मदजनने सर्व॑त्राप्रतिहताः स्वभावतो 
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४१ ९ (विद्य सत्वरम् ।)| ६ कठहंपज, अप्पा । ग्रेण 
उवद्ध० | 

४७ १ (माधवमकरन्दौ विलोक्य सर) | ६ “त आस्यताम् । 

्ै (उपविद्य  कृ० | 
४८ १ ग्माज, अहहं। १० श्वयस्य;ः खरतरकिरणोऽयं 

मगवान्पहस्रदीधितिरटकरोति मध्यमहः । त° । श्मेव 
गच्छावः | 

मनोज्ञा अन्ये सन्त्येव ये मनो मदयन्ति । मम पुन्न मदहेतवः प्रत्युत 
दाहहेतव एवेति भावः । अत्र जयिन दईयनेन कालविशेषे देराविरोष्रे च जय- 

शालिन आनन्दसदोहदा इत्युक्तम् । भाव्यन्ते भावनामर्हन्ति स॒न्द्रतयेति 
भावाः । मालतीभिन्नाः सहदयहदयाह्ादकाः । ते त॒ इति वीप्सया चन्द्रा 

द्यो देवादयश्च प्रसिद्धा एवेति दशितम् । सवैनान्ना च ये यत्रे चेतःप्रतिष्ठास्ते 
तत्र गरह्यन्त इति ध्वनितम् । तुशब्देनान्येषां तथात्वं तत्संप्रतिप्रततिदरारेत्युक्तम् । 

कस्ताहि मदहेतुरत आह-मम पुनरियं चि्रिखिता मारुती नयनयो्ज्योत्रा 
यन्नेत्रगोचरं पराप्ता स एवैकोऽत्र जन्मनि महोत्सवः । भत्र किं पुनः संभोगादिक- 
मिलयनुरागः। स एव महोत्सवः । अनुरागो भवतु मा वा भूदिल्युपालम्भः। 

एतेनालन्तानुरागो मालत्यां द्रित्तः  एकपदेनान्येषामाविभाविऽपरं नानन्दक- 
त्वम्। अत एव स एवेत्यनेन तत्पोषः। जन्मनीति सामान्यनि्देशेन समस्तजन्मनि 
प्रालतीतुल्या नास्तीति व्यज्यते । वाचिकोऽयं रसः । यदाह--^रसानुरूपैरालपैः 

सरेकेवाक्थेः पदैस्तथा । नानाटकारसंयुक्तेवौचिको रस उच्यते ॥* इति । इह प्रकृ- 
तिमधुरत्वेऽपि मात्या एव मदजननाद्रथतिरेकालंकारः । प्रियाख्यानास्प्ियोऽल- 

कारः । विटोचनचन्धिकेति रूपकम् । न चात्र नवेन्दुकला प्रतिपचन्द्रकला, सा 

च न मदहेतुरिति वाच्यम् । यतो नूयत इति नवः । प्रशसतेन्दुरित्यथैः । यद्रा 
नवै नूतनमिन्दुकलादिकं चेति दन्दः । यद्रा नवः सागरादुत्थितमात्रः) पूण- 
एवेत्यथैः ॥ २९॥ प्रविदयेति । यत्र पदीक्षेपेण प्रवेशस्तत्र प्रविदयेत्युक्तिः । 
अनुसारोऽनुसरणम्। एतेऽपि ये चित्रफलके टिखिताः । इह गौरवादेकत्वे बहु- 

वचनम्) द्वित्वे वा वहुवचनम् ॥ कटसः । अभिलिखित इति रेषः । तथा 

च मालत्या विनोदाय माधवो टिखितस्तेनापि सा तदथं ङिसितेत्यथः ॥ मन्दा- 
रिका अचर विज्ञानं रित्पिकोश्षलटम्। अनुरूपानुरागादनयोरिति भावः । अ- 
वितथं सत्यम्! एवमेतन्माल्त्यैव माधवग्रतिच्छन्दरकं ङिखितमित्यर्थः । टष्टवती- 
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त्यर्थः । लवद्विकया द्वारा माधवानुरागो माक्त्यामस्लित्यर्थः ॥ मकरन्दः । 
संस्त्यायो गरदम्। “संस्त्यायः संनिवे्चे च संघातेऽपि च ददयते* इति मेदिनीकरः ॥ 

र्मेत्यादि । मालत्याः परिजनवारन्दरीणां कपोटढ़ङ्कमानि आतर्विरचितति- 
चिन्नपन्रावरीवैदग्ध्यं यत्तदधुना मध्याहे जहति व्यजन्ति । कैः । धमोौम्भसो 
विसरस्य समूहस्य विवतेनैविंविधजलकणे; करणैः । अनेन नायिकायाः सुकु- 
मारतया निःसदत्वमुक्तम् । मालत्याः कन्यात्वेन पत्रावल्यभावात्परिजनेत्यु- 
क्तम् । माङ्गल्यतया प्रातरेव इमेन पच्नावलीटिखनम् । अत एव॒ वसन्त. 

कालस्य रीतलालद्मेन भूषाकरणमिति मतमपास्तम् । धधारात्तिक्तवरसु- 

धराषुरभयः इत्यभिधानाद्रषांकाटप्रस्तावात् । (समूहे निवहग्यूदसंदोदविस- 

रव्रजाः" इत्यमरः । इदोन्मादावस्था । अत एवात्र तत्संबद्धा कथा । यदाह-- 
"तत्संबद्धा कथां युद्धे सवौवस्थागतामिदह” इति ॥ ४० ॥ उन्मीरदिति } हे पवन, 
उन्मीटन्मुकुटेन विकचकोरकेण करालाद्विषमालुन्दगुच्छःक्षरनिविडमकरन्दश्च 

गन्धश्च तयोेन्धो । मकरन्दसख यो गन्धस्तद्वन्धो । तत्सहचरेति वा । ईटयोऽपि 
त्वं मे न सुखाय किंतु तापाय । अतस्तां माठतीमीषदालिङ्गन्ममाद्गमद्गं मत्यद्ग स्पश । 

अम्रतमयतदङ्गसद्गलीतस्व मम तापशान्तये भविष्यसीति भावः । यद्रा तदीयता- 

पशान्तिर्भववित्यनुरागात्तामालिङ्गनिल्युक्तम् । तां कीदशीम् । प्रचलनेन्रां विरहे 
पवनस्य दुःसदहतवेन भयादित्रस्ततः क्षिप्तनेत्राम् । भत एवे नम्रीभवद्गां च इट वि- 

पमकुन्दको शसंचरणेन गतिप्रतिबन्धान्मान्यम्,मकरन्दसङ्गच्छत्यम्,गन्धबन्धुतया 
सौगन्ध्यं च वायोरुक्तम्। ईषदालिद्गनित्यनेन सुरभिपदेनाभिघातनिःसहत्वं माल- 

लयासुक्तम् । करालो दन्तुरे वुद्गे ° इत्यमरः ॥ ४१॥ माधवल्यानङ्गदुःसदत्वमाद-- 

अभिहन्तीत्यादि । एष स्मसेऽनवग्रदः प्रतिरोधद्यल्यः कोमलकायं माधवं 
कथमचिरेणेवाभिदन्ति । दन्तानुकम्पायाम् । “हन्त दर्पञनुकम्पायाम्” इत्यमरः । 

कीदशः । विकृत भावो वृतम् ,तस्य विवतीऽन्यथावम्धानं तेन दारुणो दुःखदः । 
यथा कलभं करिबाल्कं म्रदुकायं केरे दुःसदः कटपाकसरे दस्िवातज्वरो- 

ऽचिरेण हन्ति तयेत्यर्थः । सोऽप्यनवग्रद्येऽप्रतिकरणीयो विङृतिविवर्वदारणश्च भ- 
वति । गजं वातज्वरो हन्ति तथावै कूटपाकलः" इति वेयके ॥ ४२॥ मा- 

धवः। इदं स्वगतम् । स्वयमनध्यवसायादाद-- तद् तेति । अत एव भगवती- 
ज्ञानसंपच्रेद शरणं रक्षिका । द्वितीयाङ्कावतारोष्यम् । यदाह--अद्कावसाने चत्र 

व भाविनोऽद्रस्य सूच्यते । वस्ुबीजमुषोद्धातेः सोऽद्कावतर इष्यते ॥* इदानीमु- 

न्मःदावस्थोद्धावनाबसत्तन्मयतवमाद-पद्यामीत्यादि । तामेकामेव विव 
मानां प्रपन्चरूपां परितः सवत्र पद्यामीत्याश्चयम् । विवतैमानत्वमेवाह । इत इत 
उभयपार्श्च । पुरतोऽमरे । पश्वाघयषटे । अन्तमंनसि । बहिस्तरगभागे । अनेन तदा- 
वेरात्सवेत्र तन्मयत्वमुक्तम् । यदाद-- यो येन भावेनाविष्टः सुखदेनेतरेण वा । स- 
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, ८ इति बकुर्वीथी नाम प्रथमोऽङ्कः । 

तदाहितसंस्कारः सै परयति तन्मयम्" परित इत्यत्र पर्यभिभ्यां च? इति तसिः। 
कीटरीम्। वक्रं वहन्तीम् । उद्भद्धं विकसितं सुग्धं कान्ते यत्ुवर्णपश्चं ततो नि. 

रतिशया भा दी्निर्य॑स्य तत्। तन्निभं तत्तल्यमिति वा । एतेन गौरीतवमुक्तम् । 

आसक्तेन मभ्यासक्त्या ति्येगपवातिंता दियं तत् । यथा यान्त्या तयाहं इष्ट- 

स्तथेव तां पद्यामीति भावः ॥४३॥ अधुना स्वाकारेण पीडामाह- प्रसर. 
तीत्यादि। वयखय, परय । संप्रति मम कोऽप्यनि्वैचनीयस्वरूपो देहदाहः प्रसरति 

व्याप्नोति । अत एव परिमाथी सर्वेतो मथनशीलः । करणानामिद्ियाणामयैग्राह- 

कत्वं मे प्रमोदहस्तिरयति पिदधाति । सर्वेन्ियसंमोद्यो ममेत्यर्थः । मम गात्रं शरी- 

रम्। कत । रणरणक वियोगतरोत्रद्धिमुपचयं बिश्रदावर्तिं भ्राम्यदस्ति । यद्रा 
रणरणः कामस्तस्य विब्रद्धिमधिकाधिक्रदश्ागामित्वम् । मारो रणरणः कामो षि- 

धयः! इत्युत्पलिनी । तथा मम हृदयम् । कव । अन्तदेहति । ज्वलतीत्यर्थः । तन्म- 

यत्वं मालतीमयत्वं च धत्ते । ईदी मम दरा सय एव विपत्तिमादधाति । तदन्न 

यथावच्वमाचरेति भावः । अत्रावतीति व्याधिः । ज्वलती्यदरेगः । तन्मयत्वमि- 

स्युन्मादः। हदयस्य तु तन्मयत्वधारणेन दुःखहदश्चायामपि जीवनाशा दरिंता । 

“क्रणं साधकतमं क्षत्रगात्रन्ियेष्वपि" इयमरः॥४४॥ निष्क्रान्ता इति। बीजार्थं 

युक्तं कृत्वा निष्करमो भवति । यदाह--बीजाथे युक्तियुक्तं च कृतवा कार्यं यथा- 
रसम् । निष्कं तच्र कुर्वीति सर्वेषां रङ्गवतिनाम् ॥' इति ॥ बकुटखवीथीति । 
'नानारससमायुक्ता सधिद्रयविभूषिता । अथग्रकृतिभिः पूणो स्यदेकाङ्क तु वी- 

थिका ॥ त्रिभिः पात्रैः प्रयोज्येयमुत्तमाधममध्यमैः । कतैन्या नायिका चात्र श्ट 
्गारद्रयसंयुता ॥' इति भरतः ॥ 

प्रासूत यं रलेधरो गुणाढयो गुणाटयकूपा दमयन्तिका च । 
जगद्रं तक तरिप्पणेऽङ्ने गतोऽयमादययो रसराजराजी ॥ 

इति प्रथमोऽङ्कः । 
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९२ ३ प्दुरैभा तुमं किं म्तजन्ती°। 
१ “णिवेदिदो । भ्रथमा -तदो किं । द्ितीया--तदो 

भः | 

५३ १-२ णत्ति मअणुजाणादो जेव्व नागदा ताकिं संपदं सं 
पत्ता | 

› ३ न्ु परापतन्ती । °हत्थे गेह्निअ पडिसिद्धपरिः । 

९४ ३ ता जादौ आमरणं°। 

११ 

अधुना बकुलमालामादाय लवङ्गिका गता, तां प्रतीक्षमाणा मालती सौधाूढा 

तन्मागे परयति, मकरन्दश्च (कामन्दकी नः दारणम्” इत्युक्त्वा तां तत्कथनाय 
गतः, इति स्थिते चेव्योः प्रवेशः । चेटीभाषरा सोरसेनी । यदाह--'नायिकायां च 
चेव्यां च सोरसेनी प्रयुर्यतेः। न च नाटकप्रकरणयोरङ्खः कायः भ्र्यक्षनायकाः' 
दति भरतादिह् माधवप्रवेराभावात्कथमङ्कवतार इति देद्यम् । मालत्या नायक- 
त्वेन तत्स्वात्। यदाह-- “गुरुः पुरोहितोऽमात्यो नायको नायिकापिच । सा- 

वाह् इति प्रोक्ताः षडेते नायका वुधरेः ॥* इति ॥ प्रथमा । अत्रहल ससि । 
परिसरे निकटे ॥ द्वितीया। अत्र वृत्तान्तो वातौ ॥ द्वितीया । भवैदा- 
रिका मालती । प्रदत्तिवोती । विविक्तं विजनम् । इह मकरन्दाज्ज्ञातमाधवा- 

वस्थया कामन्दक्या प्रकृतसिद्धयेऽवसरज्ञानाथं मारतीवातां ज्ञातं प्रहितावलोकि- 

तेति भावः॥ प्रथमा । अत्र केसरो बकुलः । अवचिनोमि च्रोटयामि । इति 
हेती ॥ द्वितीया । अत्र परापतन्ती सत्वरमागच्छन्ती कृतकत्वेन सत्वरमाग- 
मनं भूतघमेः। उप्य॑टिन्द्कम् । बाह्यपहृशालया उपरीत्य्थैः ॥ द्वितीया अत्रा- 
तिभूमिमुत्कषम्। अभिनिवेश आसक्तिः । कस्यं प्रातः । कटि इति पाठे कदि. 
राब्दो देशी पूवेदिनवाचकः। अत एव कटि पष्टीनिवासिनः' इति ॥ प्रथमा। 
कवं विज्ञप्तमित्य्थः॥ द्वितीया । इदमभूताहरणं वाक्यम् । यदाह--अभूताह- 
रणं तच्स्यायद्राक्यं कपटाश्रयम्” ॥ वाक्यतत्वमन्ञात्वाह । अच्र दुःखदत्वेन शल्य 

मिव राल्यम् । अजहद्ङ्गम् ॥ प्रथमा । अत्रापि नाम संभावनायाम् । भगवतीतं 

ज्ञानादिवैभवम् । निष्कान्ते चेव्यौ ॥ प्रवेदाक इति । वक्तव्यख च बहुला- 
दरसभङ्गपरसङगेनान्यो क्त्या प्रवेशकः । यदाह--“यस्तु प्रयोगबाहुल्यादङ्कऽर्थाो न समा- 
प्यते । बहुवृततान्तोऽत्पकयैः स विधेयः प्रवेशकैः ॥ अङ्कानामन्तरालेषु संक्षिप्तारथ. 

मा० २६ 
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५९ ६ णीदा°मे इअ०। 
५९ ५ प्पेरन्तपरिअत्तणावि०। 
९७ ४ ग्द्अं णच्चाविदासि । 

अ्रयोजनैः । रलयव्गे कथाबद्धो विज्ञेयोऽयं प्रवेदकः॥ माखती । हुं प्रच । ल्व- 
्निकाकथितबकुरमासप्रार्थनापयैन्तश्च तवातैया माल्त्यामिमवातौकणेनोत्कया प्र- 
च्छयत इयर्थः । विरदोत्कण्ठितेयम् । यदाह--अनेककाथसंयुक्तो यसा नाग- 
च्छति श्रियः । तदनागमदुःखात्तौ विरहोत्कण्ठिता तु सा ॥° प्रियकथापरत्वे मोद्रा- 
यितभावोऽयम्। यदाह--शरुत्वा कथां प्रियजनस्य सखी सुखेभ्यः क्णोदरसिथित- 
चलत्तनुतजंनीकम् । यत्ताङ्गभद्रमिह जम्मितमङ्गनानां मोद्ययितं तदुदितं कतिभिः 
पुराणः ॥' मारुती । अतिबद्धा घटिता ॥ माखती । मालती माधवचेष्टाकणे- 

नाकाह््या जानतीवाद-- कथमिव । कथं ममापराध इलर्धः ॥ खवह्किका । 
अचर दूर्वैत्यादिना ङ्गारितवे तास्प्यमुक्तम् । तथानिवैचनीयप्रकारेण । विहस्तो 

व्याकुलः ॥ छवङ्धिका । सोवीति । अच्र स तयापि विलोचनाभ्यां पद्यन् 
्रतयक्षीकरतो दृष्ट एवेत्यन्वयः । अपिर्भिन्नक्रमः । उद्र्त्कम्पमानम् । विभ्रमो वि- 

दिष्टा भ्रान्तिः सोऽयमित्याकारा। साद्द्य वा विभ्रमः । माधवस्य पुण्डरीकाक्ष 
त्वात् । विरचनापदेरोन धघटनव्याजेन यः संयमोऽन्यादशनं तं प्रापिताभ्यां बला- 
मोच्या बल्त्कारेण विस्तरं गच्छद्धयाम् । बलामोडिवेलात्कारे देरी । यद्यप्यव- 

लोकयतित्यनेन लोचनाभ्यामिति प्राप्तं तथापि विरिष्टल्ोचन प्रतिपादनार्थं तदुक्तम्। 
विजृम्भमाणो वधमानः । स्तिमितः ज्िग्धः । दीधेपयेन्तमतिदीर्धम् । परिवतेना 
युनःपुनगैमनम्, त्र विलासो विशिष्टदष्टिन्यापारस्तेन ताण्डवितया नरतितया भ्रूल- 
तया विडम्बितः समीकृतोऽनङ्गशारङ्गविभ्रमः कामधनुर्विंलसस्ततो विद्ग्धमिति 
करियाविरोषणम् । गमनासनपाणिपादचेष्ा सविरोषं नयनश्वां च कम । दयितो 
पगमे यद्प्रयत्नाक्तियते नूनमयं विलास उक्तः ॥* इति भरतः । शारङ्गरक्गत इति 
्योगाच्छारङ्गेति भिन्नो रेफः। शचारङ्गं धनुषि स्मरतम्” इति शाश्वतः । ततस्स्व- 
दवलोकनविकलता मालरम्यत्वे हेतुरिति तात्प्यमिह ॥ माङती । भामिति त- 
दुक्तस्वीकारे । अम्मो इति पठे अम्मो दर्षे वितर्के वा । विप्रम्मितो विप्रलम्भं 
भ्रापित्तः ॥ तारकादित्वादितच् । ततः स्वार्थं कः । आदुशब्दो ऽत्राहोस्विद्राचकः । 
शीलस्य बहुकालपरिचेयतया सुद तमात्रसंनिधाने विग्रलम्भचिन्ता । किमिदं नयन- 
विक्रारादिस्वाभाविकमानुरागिकं वेति ज्ञातुं न शक्यत इति भावः । वविप्पलम्भ- 
इत्तकाः* इति पाठे विग्रलम्भविन्तका इति ज्ञेयम् |} टखवद्धिका | अन्न मन्म. 

येनेति शेषः। अरसंगीतकं निभृतनूत्यं यथा तथा व्रत्यं कारितासीत्यथः । सासूयं 
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९८ २ श्ञओ णाम का०। $ "अत्तणो पुस्स द॑ । ८ णणि- 
व्वावअं तु०। 

९९ २ अणासङ्गो । जे । ग्संभवेमि । ४ ग्दाए रक्खि- 
अदि० । १ न्ता अम्मकाओ जाओ | ७ ग्ह्- 
वन्ति । (इति सेदिति ।) 

१० ६ (साम् ।) विप्रो अज्ञ पिअपतहि, (ंस्छतमश्रिय ।) 

७ °रागस्तीत्रं वि" । विपैत्यविरतंः । ८ गनिधूमोज्व° । 
न्यपि भगी णण पि नयमे 

परद्रषसदहितम् ॥ भारती । हुमिति प्रणयकोपे ॥ छवङ्किका । अत्र॒ तस्मि 
न्माधवे । ख हेतौ । हस्तीक्ृतं न्यासीकृतम् ॥ छवङ्किका । अन्न कामयत इ- 
च्छति ॥ छखवङ्िका ।अच्र दुेभायां त्वयि मनोरथामिनिवेशस्तेन यो दुःसहाया- 
सस्तेन दह्यमाने चिन्त क्षणमात्रनिर्वापकमिति ॥ मारुती । अत्रानासङ्गोऽनाश्वासः । 
लवङ्गिका स्वय टिल्ित्वा माधवचिखितत्वेन बोधयतीति भावः ॥ सद रामिति। 

मधुरतया नि्मांणख सदशं वचनमिदय्थः ॥ तवाकरृतिमैधुरा यथा तथा वचोऽपि 
मधुरमित्यथैः । यस्येदशै वचस्तस्य कथमेवं दरोनमिव्युपालम्भपूर्विका पच्छा । य- 
दाद-“यत्र भावनयोपेतमात्मानमथवा परम् । पृच्छनिवाभिधत्तऽथे सा प्रच्छेत्य- 
भिधीयते \' नाय्वधमेत्वेन परोक्षस्यापि प्रत्यक्षीकरणम् । यदाह-"परोक्षेऽपि च 

वक्तव्यो नाया प्रत्यक्षवस्मियः' ॥ अम्मकराश्चष्दः छ्ियां कन्यायां वा देरी ॥ ठ- 
वङ्किका । अत्रोत्वण्डितं छिन्नम् । बन्धनं व्रन्तश्चाखासंयोगः । कडद्िरसोकः । 
निःसदा^श्चुमा । परिखियसे परिहीयसे । एतेन कामावस्था तनुतोक्ता ॥ माटखती। 
अघं नेत्रजलम् ॥ संस्कृतमिति । आसन्नमरणतया प्रकृतिविपयययोतनाय 
लिया: संस्छृताश्रयणम् । यद्रा मरणसमये प्राकृतस्मरणस्य दहीनयोनिजन्मफठक- 

त्वेन बोधनात्तत्काले छियाः संस्छताश्रयणम् । यद्रा वैद्ग्ध्ययोततनाय तत् । य- 
दाह--संस्कृतमापषरावाचः प्रायो नार्ये खद छियाः छध्याः । चिदपि विदग्ध. 
तायाः ग्रबोधनायं प्रशस्यन्ते ॥" मनोराग इत्यादि । प्रियसखि, मामय त्रातुं 
न तातः प्रभवति नवामातानवात्वम् । कुतः । मनोराग आधिरविरतं भ- 
माथी क्षोभकारी यथा तीतर विषं तथा विसरति व्याप्नोति 1 यथा धातुत्वगादिषु 
विषं व्याप्नोति तथाङ्गानि म उद्वेग इत्यथः । यद्रा सविरोषदरौनाचित्तानुराग इच्छा- 
भेदस्तीत्रं यथा तथा मनो विसपेति व्यप्रोति दाहकारित्वाद्विषमिव । तथा विधुतः 

संुक्षितोऽभियंथा ज्वलति विधूननाननिधूमं यथा तथा स एव रागो ज्वलति ज्वाल- 
मालाकुलीमवति। इत इतः सर्वत्र प्र्यङ्गं हिनस्ति पीडयति गरीयाड्वर इव । तं 
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११ ३ °एव्वं जेव्व पच | ९ शणेण मविपेपपस्तमि०। ६ श्ष- 
पत्त । ७ व्दप्णा भविअ अज । ८ '्टोअस्स 

गुर० । ९. श्सरिमं म०। 
१२ २ वारं परोअअन्ती दुक्खव्वत्थाविदधी° । ३-४ पद 

रविज्नम्भमाणदुविणअल्हुएण एत्थ । ६ गेण वि- 
धास्यति । 

~~~ 

लक्ता ममाधिस्वया समाधातुं न रक्त इति भावः। यद्रा तातच्रातुं न रक्तोति। 

नन्द्ननिरासेन माधवाय मददानात् । अम्बापिन तथा । तथानुवपमानस्य तात- 

सयानिषेधात् । लवद्धिकायाश्च तयोः समशीर्षिकया गणनं स्वाच्छन्येन स्वमतप्र- 
कादानाय ॥ १ ॥ छवदङ्धिका । अत्र भणितव्यं युज्यत एवेत्यर्थः । यस्याव्यक्तं 
दरीने चन्द्रसयाथित्वं जीवितसंरायं च कुरुते तस्य व्यक्तं ददनं त्वदुपन्यस्तम्रकारं 

तापं कुरुत इति किमत्र चित्रम् । चन्दरेऽभनित्वेन ज्ञानानिद्राच्छेद उक्तः । सुङ्- 

मारायामस्यामतिपीडाकारित्वेन निष्करुणत्वम् । व्यापारो दशावस्थः । किमत्र क- 

तैम्यमियत आद- तदिति । तथा च गुरुतरानुरागखैतफलं यत्षखीद्रारा व- 
छेभसमागमः कारयितव्य इति भावः ॥ माटखती । अत्र दयितं प्रियम्। महाकु- 
खकलङ्ूहाङूया साहसम् । अत एव रोदनम् । तथा च त्वमवेद्यपगच्छ । प्रियभा- 

षिणीं त्वां किमपिक्षिपामि यद्हमेवात्र वाच्येयाद-भथवेति। अत्र क्षणं क्षण- 
मालोकनाकुलत्वाहुः खम्यवस्थापितं यद्रीरत्वं तस्यावष्टम्भोऽविद्यमानमेवेतदारोपस्ते- 
नेत्यथः। ट्वी लघुतां गता । अहमव्रापराध्यामीति येन तवेतादशसादसोपन्यास 

इति भावः! तथापि प्रियसखि । अधुना साहसाक्ररणं हदि निधाय सनिवेदमाद- 

ज्वरखत्वित्यादि । प्रतिराच्रं पूणश्वन्द्रो ज्वलतु ताप्रयतु । तथापि न साहसं 

करोमीति भावः । गगन इत्यनेनाप्राप्यत्वादतुपागमनीयतोक्ता । तर्हिं कामस्तां 
पीडयिष्यतीत्यत आह । मदनो दहतु! मरत्योमरणात्परं स किं ऊोर॑ष्यति । मरणे 

सति दुःखस्यापि त्यागादिष्टमेव तदिति भावः। परेणेति । श्रकृत्यादिभ्य उपसंदया- 
नम्” इति व्रतीया । इदं नायिकायाः सत्वजधेर्यम्। यदाह-शचापरेनानुपहतं चित्त 
धेर्यमुदीरितम्” । ननु दुःखहानाय माधवानुसरणमेव वरमत आह-- मम पुनस्तात: 

पिता दयित इष्टः । कीदशः। श्छाष्यः सर्वशधाविषयः । अमल्वंशा माते । नि- 
मलं कुर चेष्टम्। अयं हृदिस्थो जनो माधवो नैवे्टः । सादसक्रिययेति रोषः । 
तिं कथं जीवनमत आह-न च जीवितमिष्टम् । अन्न जीवितद्रेषादुद्रेगावस्था। 
यदाह--रद्ेषः प्राणितव्ये यः स उद्रेगः स्मृतो बुधैः" ॥ २ ॥ छबद्धिका। 
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९१४ १ श्युपमीहिद । ६ श््यतिकरपरंविधानकोतुकमद्धुतं 
प्रमो । ७ गहि दारकमंणि प०। 

६५ १० अथवा । नियत । १२ गचणमघुराकेक० । 

उद्रेगनाशोपायं चिन्तयन्ती ल्वङ्गिकाह अत्रेदानीं कउपायः॥ प्रतीहारी । 

एषा भगवती कामन्दकी । मारङ्तीजीवनोपाय इति भावः । प्रतीदहारीद्यनेन संब- 
न्धघटनं सूचितम् । यदाह भसंधिविग्रहसंबन्धनानाचारसमन्वितम् । निवेदयन्ति 
याः कायं प्रतीदार्यस्तु ता मताः ॥' प्रतीहारी यत्र बहुखवचनान्मनुष्येऽपि दीधः ॥ 

उभयोवाक्ये । किमथेमागतेदर्थः । अत एवाभधरिमवाक्ये तद्वथापारकथनम् ॥ 
टवङ्किका । खषमीहितं खड जातम्। इदानीं यत्कामन्दक्यागमनमिति भावः ॥ 

कामन्दकी । उभयेति । इदटोकाविरुदधं साक्षादग्रतिषेधेन राजकोपाजननात् । 
परलोकाविरोधस्त्वात्मीयख कुमारीजनस्य प्रभुनं परस्येति साधारणोत्तया सलयायुदी- 
रणादिदयथैः । व्यतिकरो मिलनं तदरूपं संविधानम् । दारकर्मणि परिणये । परार्ध्य 
्रेष्म् । अनुबन्धो रतिः । ऋद्धिरुपचयः ॥ निकाममित्यादि । इयं कल्या- 
ण्यत्माकं मनो रमयति । कुतः। अलयक्षीणादरी । सरस आप्र: । अपू्युषित इति 
यावत् । कदल्या गभो मजा तद्भुदम्या क्षीणत्वपाण्डुत्वाभ्याम् । इह गभेपदेनाति- 

पाण्डुत्वं चोक्तम् । कलयमशेषा रारिनो मूतिंरिव द्वितीया चन्द्ररेखेव । अत एव 
प्रष्ुतका्यसपादकत्वेन रमयति । उदहाहेनोकटदाहेन विहृलं दश्ामापन्ना सती 
मनः कम्पयति । अतिपीडनादनिष्टशङ्धितवादिति भावः । इह तनुताद्या काम- 

दशा सूचिता ॥ ३ ॥ परीव्यादि । पांसुल रुक्षम् । पाण्डुरक्षकपोलवदनापीरय 
रम्या । यतो मनोन्ञजन्मनि जने वलन्कामसय विकारो यादशस्तादय ईप्सितः स- 
न्विजयी भवति॥ ४ ॥ संकल्पो मनोव्यापारः ॥ नी वीत्यादि । जघनवघ्व- 
न्धनं नीवी । तसया बन्ध अन्धेरच्छरुसनं रिधिकता । वासःछधतानुरायादपि । 
यद्द--स्वेदोरुवेपथुस्तम्भाः छथता जघनच्छ्दे। आविर्भवति नारीणामनुरागव- 

शातमनाम् ॥* अधरस्पन्दनमधरकम्पनम्। एतत्तु स्फुरितचुम्बने। यदाद-रदने- 
विरान्तमोष्ठ ग्रहीतु या समिच्छति । निजो कम्पते यच्च स्फुरितं चुम्बनं मतम् ॥ 

दोर्विषादो बाहीर्निःसहत्वमालिङ्गनसोद्यात् । स्वेद आयाप्तात् । मष्टणं को- 
मलम्, मधुरं ललितम्, सकत्पटब्धस्य दुरालोकत्वादाकेकरम्, शद्गारात्ति- 
ग्धम् , सुखाभावनया सुग्धम्, चक्षुः । संकत्पमात्रलन्धतय प्रियेऽसूयायोगाजिह्या 

टिः । जिह्मा टश्िरसूयायाम् । यदाह--"ललिताङुचितपुटा शनसििर्य॑ग्विसर्पिणी। 
निगूढा गूढतारा च जिद्या दृष्टिरुदाहता ॥* ठब्धे सति धृतिहर्षाभ्यां ललितम् । त- 
छक्षणं तूक्तमेव ¦ 'आकेकरा घनालोके विच्छेदे ्रोषितेषु च । आकुच्रितपुटापाङ्ग- 
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११९ ६ ममहाभागे, समीहितफटमाजनं° । 

१७ १ छवङ्गिका-सुविहिदं आप्तणं । एत्थ उवविदु 
भअवदी । १ ग्टगणीप्ताप्ः । ७ ररि जेव्व भञ०। 

६८ ९ गती वैचित्यं ना०। 

संगता्धमेनिषिणी ॥ सुहव्योरत्ततारा च टष्िरकेकरा मता ॥" दोरदोषा भुजा 
भुजः" इति शब्दभेदः । गात्रस्तम्भः ररीरनिधर्ता । अतिदर्षात् । यदाद-"अ- 
तिदहरषभययोषरगिभ्यः स्तम्भसंमवः । मुकुलाकारत्वात्छनावेव मुकुले । तयो- 
सःप्रवन्धो विच्छेद्रहितः कम्पः । प्रियसख गाढटिद्गनात् । गण्डाभोगे गण्डमण्डटे 
पुलकपटलं येमाल्रसंघः । प्रियचुम्बनसंकत्पात् । आलन्तिकत्वाथै पटलग्रहणम् । 
मूच्छेना मोहः । निरतिशयानन्दयोगात् । यदाह--'सस्तता वपुषि मीलन दशो- 
मूच्छना च रतिकाभलक्षणम्" ॥ रतिविखाससेकलपेनान्तरा चेतना च ॥५॥ 
मारत । बौद्धानां प्रनजितं प्रति वन्दामीति नतिसंप्रदायः। यद्रा वन्दामि वन्द 
इति सामान्यत एव ॥ कामन्दकी । मारतीचित्तविनोदाय स्वय च तद्विषया- 
वष्टम्भदशनायाह--भाजनमिति । खवङ्किका । कपटमेव नाटकम् । अत्र 
वाष्पं नेत्रजलम् । स्तम्भः प्रतिवन्धः । मन्थरितो मन्दीकृतः । तादशकण्ठे प्र 

तिलो निःश्वासो यत्र तत् ॥ कामन्दकी । परिचयो माल्लयभिष्वद्कः ! उद्रेग- 

कारणमिति रोषः ॥ इद मित्यादि । माललया इदं शरीरं विफलगुणातिशयं भवि- 
ष्यतीति त्वं करन वेत्सि । अनुचितजामातृसं वन्धो चनावहम् । यतः । इद ज- 

गति यत्करामस जेत्रं जयनशीलमघ्रं सहजविलासस निबन्धनं क्रणं च । ए. 
तेनेव सहजविलासा जायन्त इयर्थः । “वरो जामतरि प्रेषे" इति विश्वः ॥ ६ ॥ 
वेचि विमनस्कतवम् । नाययति करोति ॥ छवङ्किका । पितरृनिन्देव पूवैशटो- 
काथं इति योतयति लवङ्गिका । अत्र जुगुप्सते निन्दति ॥ माटतीं 1 अत्रानु- 

परहरणीयाप्युपहारीकृतेलनेन च्वयर्थन पितुगंणानभिन्ञत्वं सूचितम्। उपहारश्च मरण- 
दारण्छागादिः क्रियत इति मरणतुल्यतासय दिता । इह पश्वात्तापमाना नाय्या्ट- 
कारः । यदाह--"अनुतापातिरेकस्तु पश्वात्ताप उदाहूतः* ॥ इति । बारत्वात््े- 
दाच्च तातस्य गुणानभिज्ञववं माक्ती न जानातीयाशयेनाह--गुणेव्थादि । शद 
कायै गुणनिरपेक्षममात्येन कथमारब्धम् । रूपादिमति परजने सति तद्रितनन्द- 

नाय माटती दानं कथमुपक्रान्तमिति भावः । अत एवश्वयम् । अथवा पक्षान्तरे । 

कुःटिलनये परव्चननीतौ कुशलचित्तानां कुतोऽपलयज्ञेदः। नेवेत्यर्थः । जेदस्य निर्- 
पाध्युपकारेच्छारूपलख तृपानुरञ्जनादावुपधावभावादित्यथः । इदं यदुपक्रन्तं तदैरद- 
पयमि्दृपरम् । एतदभिप्रायकमिति यावत् । चतुवैणीदितवादिदंपरशब्दे ष्यञ्। उत 
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६९ ११ भत्र मया मः। 

७० ६ शपाहमाभाप्तमि०। 

७१ {-२ ०अस्सत्थप्तरीरो महा | ९ °अप्रस्ताविकौ म । 

निश्वये वितकरं वा । यत्रृपतेरनमैसचिवो नन्दनः कन्यादानादस्माकं मित्रमनपकारी 
भवचित्येवसुपकान्तम् । निष्णात इत्यत्र “निनदिभ्यां ल्लातेः कोरे" इति षत्वम् । 
(उत निश्वयवितकंयोः” इति धरणिः । कामोपचरणं नमं । यदाट--'उपचारः 

छीपुंसयोर्मनोजन्मनिवन्धनः । स एवात्र परिज्ञेयो नर्मसंज्ञाः प्रयोक्तमिः” ॥ इति 
भरतः ॥ ७॥ छवङ्किका । इतीति द‡शनादिकम् ॥ ठछवद्धिका। अत्र जी- 
वितमपि निष्फलत्वदुःखवहुलत्वाभयां मरणकस्पं जीवितमरणम् ॥ कामन्दकी । 
उक्त प्रवन्धेन मालतीनैरादयं विधायाह-- अयीति ! भगवत्येति । “कृत्यानां कतैरि 
वा” इति त्रतीयानवतु षष्ठी! अराक्यमित्यकारप्रशेषसंभवात् । गान्धवेविवाहे कन्या- 
वरौ प्रभवत इति प्रायःपद्तात्प्यम् । जनयितेति । न राजेति भावः । माधववि- 
वाहि भूरिवसुरेव सानुम्रहः । अत एव सरल दत्युक्तम्। किल प्रसिद्धौ । कौशिकी 
कुशिकवंशजा । चकमे कामयते स्म । आख्यानं पुरावरत्तम्। इहाद्याननामा नाय्या- 
ठकारः। यदाह--आस्यानं तु तदुदषं यत्पुरात्रत्तकीर्तेनम्' ॥ इति । निदरेन- 
नामा नाय्यालंकारोऽपि। यदाह--कथनादन्यचेष्टानां साध्यति द्विर्निदशनम्"॥। इति 
कल्पपदेनोपदेष्टव्यत्वसूचनम् ॥ अघुना साहसेऽपि प्रवृ्यथं माल्व्यनुशयाय पितुर्ै- 

रसय च दोषमाह ॥ राज्ञ इति । का्यादाराधनादेन तदश्टाथमित्यथैः। अनेन स- 
चिवेन। वाधक्यात्कोरूप्याच् दुरद॑रोनेन । धूमग्रहेण राहुणोतपातधूमग्रहेण वा । पी- 
उाकारित्वाहुदशनेन । ग्रहणं प्रदः ॥ ८॥ मारती । मालती जातायुशयाद- 
एवं निःस्पृह इव्यथः भोगेति । खमभोगाय त्वमेवं करोपीत्यथः ॥ अवलोकिता। 
अत्र चिरायितं बहुकालमागतम् । इतीति । अतः शीघ्रं गम्यतामिति मावः ॥ 
खवङ्किका । जनार्तिकमिति । “उक्तखाध्रवणं कायात्पाशस्यैः स्याजना- 
न्तिकम्” इति भरतः । लवङ्गिका मालतीं साकाहूयति । उद्रममुत्पत्तिम् ॥ 
माङती । अस्ति मे कुतूहलम् । तघ्च्टेत्यर्थः ॥ लवङ्गिका । अच्र यस्य 
कृत इति शेषः ॥ कामन्दकी । स्त्रिमावहित्थमाद--अप्रस्ताविकीति । 
अयमाशयः । माधवगुणस्तुतादुपाधिमारङ्य मालत्या अनादरे मम तटस्थता न 
घटेत ॥ छवङ्किका । अतः सानुबन्धं प्रच्छप्विति सानुबन्धमियमप्याहेति ॥ 
कामन्दकी। समग्रः संपूणैः । घुरि कायैमारे साधुधरयो मन्नी । प्रकाण्डं प्रशस्तम्। 
चूडामणिरिवचूडामणिः शछध्यः । सर्वैमच्िप्रपानमिव्य्रैः । महनीयं पूज्यम् । 

पण्यं प्रशस्तम् । यद्वा महनीयो पुण्यमहिमानो यस्य तम् । सतीथ्यं एकयुरः। स- 
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७९ २ न्मनः सतीर्थ्यं पि० | ६ अकष्ितमहि° । ७ कथ- 
मपि भु०। 

७३ ५ न्वेक एव | 
; < विद्याधारः शि? । ९ श्चन्द्रमधुरः। 

मानं तीर्थमुपाध्यायो यस्य । “तीर्थ मरे" इति यलस्रलययः । व्यतिकारितेत्यादि । 
इह जगति कथमपि शापादिना ताहशाः खर्िंणः संभवन्ति । कीश्शाः । यरो. 
भिन्योप्तदिकस्वरूपाः । श्रेतमानैरिति वतैमाननिर्देरेन तेषामभिनवयशोयोगित्व- 
मुक्तम् । बलवतां पुण्यविपाकानां त एव स्थानम् । त एव महासुकृतिन इयर्थः। 

यद्रा पुण्यविलासानां बलवतां च त एव स्थानम् । तथा च पुण्यवन्तो बलवन्तश्च 
त एवेलयर्थः । अत एवाधिकमदहच्वाः । मङ्गलानामर्थसिद्धानां केतनं निवासः । 
केतनं तु ध्वजे काँ निमच्रणनिवासयोः" इति विश्वः ॥ ९ ॥ भारती । अत्र 
नामग्रहणं श्रद्युरत्वेनाङ्गीकारात् । गुरोनांम न गृहीयात्" इति स्मृतेः । तं देव- 
रातम् ॥ छवङ्धिका । अत्र समं तुल्यं यथा तथा पाठः कृतो देवरातभूरिवसु- 
भ्याम् । मनच्रयन्ते कणोकर्थिकया वदन्ति ॥ कामन्दकी । प्रकृतसिद्धवर्थं 
पित्रगुणाजुक्त्वा नायकगुणानाह--तत इत्यादि । ततो देवरातादेक एव 
बाटश्चन्द्र उदियाय । एको बालो जात इयथः । यद्रा बालशवन्द्र इव 
वालश्वन्द्रः । एकापल्यतया स्नेहाधिक्यसूचनाथमेकग्रहणम् । धरायामेकराधिपलयक- 

थनाय वा। कीहशः । स्फुरिता व्यक्तीकृता गुणानां शीलादीनां या युतिरौज्ज्वल्यं 

तया सुन्दरः । यद्रा स्फुरितगरणदयतिश्वासो स॒न्दरश्वेति । कटावांशतुःषष्टिक 
लायुक्तः । “नायके वणेयेदृती करावसं च रम्यताम्” इति भरतः । नयनवतां 
चक्षुष्मतां महोत्सवस्य कारणम् । नेत्र प्रीतिजनकत्वात् । यथोद्यगिरेरेको बलच 

द्रो ऽभिनवशद्युदेति सोऽपि स्फुरितयुणोन्मीलननमेत्यादिका या दतिः प्रभा तया 
सुन्दरः कान्तः कलावान्नेत्रानन्दहेतुश्च भवति ॥ १० बालत्वादितस्तदनागम- 
नमाशद्भयाह-असावित्यादि । असौ रिद्यरपि बालोऽपि संप्रतीहागतः । अ- 
स्तीति रोषः । कीदशः । विदाधार: । जयीतदङ्गवियावित् । बालः पञ्चद्रावषेव- 

यस्कः। बालो वाप्यूनषोडराः" इति वचनात् । मवनाद्रिनि्गल बहिभूय । अनेन 
पथिकत्वमपास्तम् । यौवनमाह-अविकलः पूर्णो यः शारदशरशी तस्मान्मनोन्ञ- 

स्तद्वद्रा मनोक्ञः। यदृष्टिविषये पुरं नारीणां कटाक्षैः संजातनीलनलिनगवाक्षमिव 
भवति । कुवल्यितमिदयत्र तारकादित्वादितच् । कीशः । उन्मादतरलै; कामा- 
वेशचपरे; । यदायं रश्यया याति तदोन्मादान्विता युवत्यो वातायनेनैनं प्रयन्ति । 
तत्त तन्ियनेः सेजातकु वल्यमिव ठक्ष्यत इत्यारयः। भनेन विधावत्वनूतनत्वरम्य- 
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७४ ४ "्ग्गमो | नेपथ्ये शङ्गध्वनि;। ) | ७ मवाप्तोत्कण्ठाना०। 
७९ < ग्देणा पोवाणेण ओः । १० ्ा्थदूतीवृत्तस्य ० । 
७६३ १ स्तुतं तन्माहात्म्यं | २ श्त्यथ विपिविधे० | 

इति धवरगरहो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 
त्वादिकमुक्तम्।॥ ११॥ विदामित्यनेन विद्यावशेनायात इत्यनैद्धत्यं संबन्धाथदेवरा- 
तम्रस्थापनगोपनं च कृतम् ॥ मालती । सखि । श्रतं त्वया । एतेनाभिलषं दरौ- 
यति ॥ खवङ्किका । लवङ्गिकेतद्रढयति । अनेन महाकुलीनस्वं न तु कामन्दक्याः 
कल्पनेति दरितम् ॥ कामन्दकी । कालातिपातः कालक्षेपः ॥ क्षिपन्नि- 
त्यादि । सप्रति गगनेऽयं संध्यागङ्कध्वनिः संध्याकालसूुचकः शङ्खशब्दो विच- 
रति श्रूयते । किं कुवन्, विहगमिधुनानां चक्रद्रन्द्रानां प्रत्यासन्नविरदात्सोक्कण्ड- 

नाम् । निदरेव मुद्रा । संभाषणप्रतिरोधात् । तां प्रथमतः क्षिषन्हरन् । कीद- 
शीम् । मदनकठहः चुरतं तस छेदो ऽवसानं तेन सुलभाम् । यद्रा मदनकल्द- 
रिछियते ऽनेनेति घञ् । धंसि संज्ञायाम् इति वा घः । मदनकलदच्छेदौ रतं ततः 

लभाम् । सुरतश्नमजनितामिव्यर्थः । संप्रति धवलग्रहाणां महत्सु गहर्रदेशेषु 
प्रतिध्वनितो घनतां दधानः । अत एवानिश्रतः ग्रोढः सन्विचरति । यद्रा ्रथ- 

मतः खे विचरति तदनु दिवा केटिकल्दच्छेदात्सोधसमीपतरुनिवासकर्विङूमि- 
धुनानां निद्रामुद्रां क्षिपन्विचरति । ते हि प्रवलराङ्कध्वनिनिबोधिताः कलकलं 

कुवेन्तीति भावः ॥ १२ ॥ माङती । अपवार्य ॒निश्तम् । निगृूढाभावसयु- 
्मपवारितकं भवेत्" इति भरतः । अधुना मनःग्रविष्टसाहसवाञ्छया व्रेते-- 
लवद्धिका । “संजननः इति पठे संजननं सोपानमेव ॥ कामन्दकी । तरस्थतया 
धघटितक्रत्वेन साधुत्वम् । निखा थेति । ीपुंस्योराशयमादधाना स्वयं च कार्यं 
प्रतिपादयन्ती । खष्ाथेका सा परदारयोगे दूती नियोज्या बहुधा सषीभिः ॥' 
इति भरतः । मालतीं प्रतीत्यनेन मदयन्तिकां प्रति विद्यत एवेति भावः ॥ 
प्रकृते निष्पन्नं स्वव्यापारमाह-वर इस्यादि । अन्यस्मिन्वरे नन्दने दषः 
कारितः । पितरि निन्दा जनिता । पुरव्त्तोदररैः शकुन्तलादिनां पितृनिरपे. 
क्षात्मदानकथनैः कायपरिपारी कथिता । मादात्म्यं महच्वं तस स्तुतं यत्कुल- 

यचच गुणात्तदपि । इति दहैतोः । अनन्तरं वत्ससय परिचयः समागमो विधातुः 
कर्तव्यः । एतेनाङ्कवतायेऽपि सूचितः । प्रसङ्गद्वयाजादन्यापदेादिति सर्वत्र 
योज्यम् ॥ १३ ॥ धवटगरृह इति । धवलगर्योपलक्षित इयथः ॥ 

असूत यं रनधरो ऽनवद्योऽनवदरूपा दमयन्तिका च । 
जगद्भरं तत्कृतरिप्पणे ऽङ्गोऽगमद्वितीयो रसराशिवासः ॥ 

इति द्वितीयोऽङ्कः । 
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७७ ३-ण्द्वापि । को विं अ काडो म०। ९ स्प॑करषरसंबद्धं । 

७८ ४ भ्पकरघरं ग०। ७ भोदु ति तुर। 
७९ ३ "्जाए दूरं आसेविदो परोक्ाणुराओ । एपो अ पे 

मणो० | ८ (ततः प्रविशति कामन्दकी | ११ कति. 

पयाहेन म | 
८० ३ प्प्रीत्या दायं द्०। 

परिचयस्यान्योन्यद्दयीनालापादिषरूपसमागमात्मकतया तदारम्भसय प्रति्ञातत्वैन . 

तत्निकरहिकाया मदयन्तिकाया सूचनाय तत्तबन्धाद्भुदररक्षिताप्रवे्ः । यद्रा नि. 
युक्तैव मया बुद्धरक्षितेत्यनेन प्रथम द्वितीये च मारीं प्रति लधूङृतो भार इ- 
त्यनेन सूचितो बुद्ररक्षितायाः प्रवेशः ॥ अवलोकिता । अत्र प्रमुग्धा प्रसृता । 
पिण्डपातः सौगतात्नम् । कोऽप्यकाटो निषिद्धकालः । तथा च सदैव मारतीस- 
मीपे भगवती वतत इत्यथः ॥ बुद्धरक्षिता । हुमनुमतौ स्मरणे वा ॥ अवलो- 
किता। अत्र कुठ्जकं करज? इति घ्यातस्तरविरपः । कु्जकव्याप्तरक्ताशोकव- 
नख दुःसंचारघ्वद्विजनतवं सूचितम्। पर्यन्तो मध्यम् । काननं गहनं वनम्” इत्य- 

मरः ॥ अवलोकिता अत्र किठाठीके । सौभाग्य्रद्धिप्रयोजनख व्याजत्वात्। 
एवमिति । स्वदसतत्रोरितपुष्पदवताः पूजयेयर्धः । अनेष्यतीति । मारती- 
माधवयोरतर्कितदशनेन विजने तयोरनुरागो वधतामिति भगवलया आशय इति 
भाव. ॥ बुद्धरक्षिता । अत्रामन्िताद्ता । गच्छमि । मदयन्तिकास्थानमिति 
रोषः ॥ अवलोकिता । मकरन्दमदयन्तिकापरिणये किं उत्तमिति भावः ॥ 
बुद्धरक्षिता । अत्र विघठम्भो विश्वासः । ईटशस्ताटस इति मकरन्द्गुणपरकाश- 
नमिः । तखा मदयन्तिकाया । तं मकरन्दम् ॥ अवलोकिता । त्वया 
भगवतो भारो लघूकृत इति भावः ॥ तथेत्यादि । तथा तेन प्रकारेण विनयन- 
मरानुद्धताकारतया नम्रा मालती कत्तिपयदिनैरपायाच्छकुन्तल्यदिकथया मया स. 

स्यामिव विश्वावुद्धिप्रवत॑नेन सेव्यतां शाठीनतवादिपरिहारं नीता। अन्रापिदब्द 
एवाथे । यद्रा अविनयनम्रापीत्यकार प्रषः । कतिपयादोभिरिप्यत्राहो जातिपरतया 
न समासान्तविधिः ॥१ ॥ सखीचिहं दरयति-ब्रजतीत्यादि । संप्रति य- 
तोऽस्माकं विरहे दौर्भनख गच्छति नः सेनिधौ प्रसन्ना भवति । विजने रमते । 
मया सहेति रोषः । प्रीया दायं सोष्टष्डनमुत्तरं ददाति । यद्रा दार्यं कपूरादिदेय 
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८२ २ मराख्म॑सख्जह० । ३ ग्चवटणसचारमसिणगमणोवणी- 

दसे° । ४ गिन्दुजन्तमु° । ९ शदो पवि॒द्य । 
८ (खदम् ॥) हन्त । १ १ संतापदग्धस्य रिख । 

ददाति । गमनसमये मामनुवतेतेऽनुगच्छति । ततः कण्ठे लम्ना सती पुनःपुनर्नि- 
ह्ध्य मां दापथैः प्रणम्य तत्क्षणमेव प्रत्याद्रत्ति पुनरागमनै याचते च। सद्यो ऽप्येवं 
कर्वन्ति । अतः सखीत्वं गता सा मे मनोगतं करिष्यतीति भावः । देये दाने 
च दायः स्यादयः सोष्टुण्ठभाषणे" इति मेदिनीकारः ॥ २ ॥ साधीयः साघु । नि- 
वन्धनं कारणम् ॥ शकुन्तखा्दी नित्यादि । इयं शङन्तलादीनितिदासवादा- 
नपुरावृत्तान्यन्यपरैक॑चोभिरन्यकथाप्रसङ्गेन प्रस्तावयति । शकुन्तलादिभिः पितृनि- 
रपेक्षमेवात्मा दत्त इति भगवति किं सरलयमिति मां एच्छतीति भावः । अच्नान्यप- 
देनाखेटकाश्नमवणैनञ्श्रूषदेः साक्षादुदेर्यलं साहसकरणं चायस्थमिति सूचि- 
तम् । एवमिति श्रुत्वा चेतोध्रतनायकानुस्मरणान्मदीयक्रोड निवेशितदारीरा भवति। 

ततः किमेवं करोमीति चिन्तास्तिमितत्वे निश्वर्त्वं चिरकालमेति । चिन्तेद्युपल- 
क्षणम् । निःश्वासादिनापि लक्षिता भवतीलर्थः । यद्रा मदिति पञ्चमी । मत्सका- 
दराच्छलरैवं करोती दर्थः ।३॥ समक्षं म्रव्यक्षम् । उत्तरमनन्तरकरत्यम् ।। इत आगच्छे- 

ति शेषः ॥ छवदङ्किका । अत्रैष खट कुमाकरोयानमारुतस्त्वां परिष्वजतीति स- 
वन्धः। कीदशः। अतिमधुरमधुरसेनात्याद्रीया मज्ञयाः कवलने भक्षणे केलिः कीडा 

तया कलमनव्यक्तध्वानं यत्कोकिल्कुरं तस्य कोकाहटेनाकुछितादतिखरभिचूतरिख- 
रादुड़ीनश्चडलो मनोज्ञो यो भ्रमरसमूहस्तस्य संपर्कण विकरितपुरस्यात एव कराल 
दन्तुरस्य चम्पकस्याधिवासेन गन्पेन मनोदराः । एतेन रोत्यसोगन्ध्ये दश्चिते । सद्- 
कारमञ्नरीणां कोकरिलाकुलत्व भ्रमरस्य त्यागे हेतुः । मराल दृस्ती हंसो वा। 
तस्य मांसलजघनपरिणादोद्रहनेन मन्थर।वलसो याघरूरू । त्वदीयाविति भावः । 
तयोभैरबेण विसृष्टे विषमं यथा तथा स्खलितस्य चरणस्य संचारेण मखणं मन्दु 
यद्रमनं तेनोपनीतेन स्वेदशीकरेणाग्चतविन्दुसदये मुग्धमुखचन्दरे । अथौत्तव ॥ 
चन्दनायसानः रीतरः स्पर्चो यस्य सः । अनेन मान्यं शचैत्यमपि ध्वनितम्। ˆ सद- 

कारोऽतिसौरभः” इत्यमरः । “चञ्वरीकोऽचिगीतयोः इति धरिः । कराले द्- 
न्तुरः इत्यमरः । मरालो हंसगजयोमैरालो विस्तृते सभे" इति विश्वः । तेन म. 

रःठस्य विस्तृतस्य डभस्येति वा योज्यम् । 'मद्टणं चिक्षणं सममू” इत्यमरः ॥ 
माधवः । हन्त दषं । प्रागतायाता ॥ आविर्त्थादि । इयं भगवती श्रि- 
यायाः पुरत्ताद्विमैवन्ती प्रथमं मम चित्त सविकार करोति। कीदश्चख । स॑ता- 
पद्ग्धस्य कामाभिदग्धस्य । यथा विदुरः पुरस्तादाविभंवन्ती मयूरतरुणस्य 
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८३ १ (टष् +) छ्व० । ¢ जाच्येन च० | 
८४ १० °वि अण्णस्पि अ० | १२ न्नातासि । तथाहि° | 

चित्तं सोच्छरासं करोति निदाघतप्तसख । युवग्रहणमुन्मादहेतुयोतनाय । प्रियाया 
इयत षष्ठयतसर्थप्रययेनः इति षष्ठी । अत एव प्रियायाः प्रथममिति न योजना। 
प्रथमपदयोगे षष्टयभावात्। अनेन प्रियाप्यागमिष्यतीति सूचितम् ॥ ४ ॥ माङ. 
तीलत्रापिशब्दो गौरवे । निपातानामनेकार्थतात् ॥ आश्चयैमित्यादि । असाः 
पद्माक्ष्या मुखनि्मलचन्द्रसंनिधौ वारंवारं जडिमाने सर्वकार्याप्रतिपत्तिरूपं प्राप्य 
जाञ्येन जदिश्ना करणेन मम॒ मनसा विकारः स्वरूपान्यथाभावः संधार्यते । की- 

दशः । द्रवमय इव द्रवमयः । हृदयद्रवीकरणास्स्वेदादिमच्वाचच । अन्यस्याः समाग- 
मादू वमयो विकारोऽस्यास्तु सात्निध्यादेवेति कममतिशयदरौनादाश्वयैम् । यदाह 
भरत --कमौतिशयनिष्त्तो भवेद्विस्मयसंमवः। पिद्धिस्थनेसौ साध्यः परहषैपुल- 
कादिभिः॥* यथामलेन्दुसंनिधो जडिमानं रैयमासाय शेदेनेव चन्द्रकान्तेन शैलस्य 
द्रवमयो विकारो द्रवत्वं संधायते । अत्र महीधरसाद्दयेन माधवस्य धीरत्वादियुण- 
वष्टम्भसंभार उक्तः । "जात्येन" इति पाठे जात्येन जातिमता । उक्कृषटेनेति यावत् । 
चन्द्रकान्तेनेदयस्य परं विशेषणं द्रष्टव्यम् । यद्रा मनोविरोषणमपि । जात्येनाभिज- 
नवेतापि । अत्रापिरध्याहार्यः । अत एवाशर्यम् ॥ ५॥ संप्रतीति । पुरा का 
मवेगस्याङ्कराविस्थया रमणीया । अधुनातु तस्य पष्टवि तत्वेन रमणीयतरा ॥ इदमेव 
स्फोरयति-ज्वख्यतीत्यादि । संप्रति मालयद्गैः कामाभिमुदीपयति। चित्त 
सोन्माद करोति । नेत्रं कृतप्रयोजनं विधत्ते । ममेति शेषः । कीररैः । परि्र- 
दितचम्पकमालावद्विलसकैटितेश्च । अलमेरमन्दे ठनया निभ्तत्वेनेति भावः । 'यान- 
स्थानासनादीनां नेत्रवक्रादिकम॑णाम्। उपयातविरोषो यः स विल्मसो मतो वुः ॥ 
इति भरतः । “हस्तपादाहविन्यासश्रनेत्रोष्टप्रयोजितम् । सुकुमारविधानेन ररतं 
तन्निगद्यते ॥° इति भरतः। यद्रा परिष्रदितचम्पकमालाविखासानि म्ानानि । 
ललितानीतस्ततः क्षिप्तानि । अल्सानि मन्दानि । ततचछ्िपदकमेधारयः । लछधा- 
तुाञ्रल्यार्थऽपि। धातोरनेकाथेत्वात् । ठटितालसेः" इति पाठे ललितानीतसतः 
कषिप्तानीत्यथः ॥ ६॥ प्रथमेत्यादि । संप्रति मया मेषमालनवजलसेचनेन क्ष- 
णबद्धकलिकनीपस्य डम्बरः साम्यं प्रपन्नो वावलम्म्यते । कीदरोन । प्रथमप्रियाव- 
चनसं्रवणाद्चक्तरोमाश्नेन । संस्तवेति पाठे संस्तवः परिचयः । तदनेन टष्टन्तेन 
सर्वाहीणं पुलकं तस च सथर्यसुक्तम् । घनजीमूतमदिर' इत्यमरः ॥ ५ ॥ माधवः। 
अपरिमेयेत्यादि । एुष्पत्रोदनकारे मालतीस्तनसुकुलादिदशैनादानन्द्सदोहेन 
माधवस्य संतोषप्रकार इति भावः॥ भन्ञातमाधवसंनिधानां मालतीं श्रमोपन्या- 
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८९ ९ मामकीनस्य । भ्यं निब० | 
८७ २ श्ट मन्मथोद्यान | 

८८ ७ शाखेषु निष्ठा | 

सव्याजेन कामन्दकी शिष्टनमैवचनमाह--अयीत्यादि । निःखहा परिश्रान्तासि 
त्वमतो विरम त्यज । खेदमिति सेषः । यद्रा तरिरम पुष्पावचयात्। उपविशति भावः। 

पक्षे निःसहा कामाद्ग्लाना त्वं जातासि ततो विशेषेण रमस्व । आशंसायां 
जेद् ॥ स्खटयतीत्यादि । दे सश्र शोभनभरयुते, वलमालोकनेन सम॑ यथा 
तथा त्वयि खेदो विलसति स्वव्यापारं कुरुते । यथा वष्टभालोकनं तथा खेद इति 
भावः । पक्षे वहभेनावलरोकनं खेदश्च । अत एव सर्वथेति तुल्यत्वम् । तदेवाद- 
खेदो वचनं तव स्खलयति । प्रत्यङ्ग सश्रयत्याश्रयति । 'लंसयति” इति पाठे शिथिल- 

यति । आस्यशरिनो निःसरत्स्वेदकणाञ्जनयति । नयनद्वयं मुकुलयति च । रर- 
तान्ते च श्रमे चेव सुखसंभोगभावने । गन्धे स्परे च दर्षं च मुकुल दृष्टिर. 
प्यते ॥* इति भरतः । वटभालोकनेऽप्येवे भवति । इद वष्टभालोकनं त्यि वतेत 
दति भावः ॥ ८ ॥ छवङ्गिका । वरिरम्यतामित्याशयः ॥ कामन्दकी । चि. 
वुकमधरतलावयवमुत्नमस्योत्तोल्य । सुभग इत्यनेन माधवचित्ताकर्षणेन त्टनेव सौ. 
भाग्यवतीति ध्वनितम्।। कामन्दकी । कुमार इत्यनेन विस्मय उक्तः । निव- 
न्धनमालम्बनम् ॥ कामन्दकी । परवानस्वतन्तः ॥ यदित्यादि । ररीरोप- 

तपिनायं परवानिव । यद्यस्माचन्द्र प्रणयिनि जने वानन्द् प्रीति न भजते न ल- 
भते । तत्तथा । तथातिधैर्ययुक्तोऽप्ययं दुःसदमन्तस्तापं प्रकाशयति । फलिनी- 
दयामशरीरस्वभावोऽप्यापण्डुमधुरमीषपाण्डु मनोहरमतिक्षीणं वपुरवैहति च यथ्। 
यथा तथा तथा रम्यश्च भवति । अपिर्विस्मये । चकारः समुचये । अपिचेति स. 

मस्त एव समुच्चये वा । तदिह रागावस्थायां यथोचितं विधेदीलयाशयः । श्रि- 
यद्ग: फलिनीः इत्यमरः ॥ ९ ॥ कामन्दकी । यावदवधारणे । मालत्येव हैतुरि- 
त्येवाशणवमिलर्थः । अशटणवमश्रौषम् ॥ अनुभवमित्यादि । अयं वदनेन्दुरख 
महात्मनो निश्चितमेवानुभवसुपागमदुपागतः । यत्कारणादस स्तिमितस्य स्थिरस्य 
मनो विचलितम् । तदेवे ममापि स एव निधयः । किंभूतम् । उत्कण्डाचपटम् । यथा 
स्िमितख निश्चल महात्मनोऽगाधस्य समुद्र स्य चन्द्रायुभवाक्कष्टोलचपलं जलं 
्ुभ्यति। कथितोत्कलिकोत्कण्ठाहेलासचिल्वीचिषु" इति मेदिनीकारः ॥ १० ॥ 
माधवः । डद्धिरङ्धिष्टता ॥ दूतीगुणानाह--शाखेष्वित्यादि । रिष्टेदमित्थ- 
मेवेति निर्भयः । तश्च सहजो बोधो नैसगिकं ज्ञानम् । ज्ञाने सति प्रागरभ्यं वाव- 

मा २७५ 



४१ जगद्धरक्ृता [ अङ्कः ६ 

० पूर 

८९ १ अतस्तेन जी .। ५ दाहुप्ेम्णा० । गत्नमात्रान्तराय० | 

६ माधवः-अन्य एवाभुण्णः कथाप्रकारो भग- 

वत्याः । ७ अदिदु° । ९ सस्वी । यतोऽधुना श० । 

९० १ माखती-- जनान्तिकम् ', स॒० । २-६ "आपङ्न्तीए 

दूकरता । अभ्यस्ता गणाः शप्रादयो यत्र तादी वाणी । यद्रा अभ्यस्तमभ्यासस्त- 
दनुयुणा वाणी च । कालावबोधः समयज्चानम् । प्रतिभानमनुरूपं तात्काचिकस्म- 

रणं तयोगित्वम् । एते गुणाः सवेकमसु प्रकरणाद् तीकृत्येषु वा कामदुहो ऽभि- 
लग्रितप्रदाः । तच्र शाघ्निषटया पटुत्वं प्रागल्भ्येन धाष्टयं प्रतिभनिवत्वेनेद्वितज्ञतवं 

दूतीगुण उक्तम् ! यदाट्--"पटुता धृष्टता चेती्नितन्ञत्वं प्रतारणम् । देशक्रालन्नता 
चेव दृतीक्रव्ये गुणा मताः ॥* कामदुह् इत्यत्र सत्स्वित्यादिना क्रिप् ॥ ११॥ 

कामन्दकी । जीवितादुद्धिजमानेनेति श्रद्रेषः प्राणितव्येषु" इति भरनानुसरणम्। 

“न क्रियत ° इति पाठे नः रिरशालने ॥ दुष्करमेवाह--धत्त इत्यादि । तेन 
दुष्करं क्रियते, } यस्मादयं नवाभ्रे कलिकरायुक्तं ध्वनत्कोकिटे स्त्यवे मरणाय 
नेत्रं धत्ते । वछुलगन्धवन्धोर्वातसयय वत्मनि दहारीरं क्षिपति स्थापयति । भत्र 
मार्गेपदेनानागतेन, वायुना येन पथा समागन्तव्यं तत्पूचितम् । बकुलामोद्पदेन 

खकायक्षमता, गभपदेन वाह्यान्तरभावनादटतोक्ता । दावप्रम्णा वनवहि प्रीया 
चन्द्रकिरणान् वारवारं श्रयति । एतेन चन्द्ररर्मीनां दाहकत्वमुक्तम् । अत्र प्रे 

मपदेन नायिक्रानुरागस्य च विरोधिविमरीशन्यत्वं तृतीयया चाङ्गसंगहेतुत्वं च 

ध्वनितम् । कीदशः । सरसपद्धिनीपत्रमात्रान्तरितो ग्लायमानकायः । सेनत्र 
मृत्यव इति योज्यम् । तथा च मरणाय कृतोदययम इति भावः । यद्रा अन्तरायो 

मरणे विघ्नः । तत्र पञ्मिनीपत्रहेतुत्वम् । तदिह चन्दधरपादादीनां कामोदीपकत- 
यानर्थहेतुत्वेन विप्रलम्भस्यो्कषैः सूचितः । किं च मनोविकार इन्दियजन्य इ- 
लनेनेन्द्रियाणां शान्तिः कृता । नवचूतदसञेनेन नेत्रस्य चूतेरानद्धत्वमुकुलितत्वा- 
भ्यामतिदुःखदत्वम् । कोकिररवाकणेनेन श्रोत्रस्य । बकुलगन्धसंबन्पेन प्राणस्य । 

वायुचन्द्रकरयोः स्परौन त्वच इति ॥ १२ ॥ माधवः । अद्घण्णोऽन्याननुभूतः 
कथाप्रकारः कथनक्रमः ॥ माटती । बालचूतदशेनादेरतिपीडाकरत्वेन माल- 

त्यापि ज्ञानादेवमुक्तमिति भावः ॥ कामन्द्की॥ अन्यत्रेद्यादिना त्वथ्येव प्रथम- 
मुरक्तो ऽयमिति दर्दितम् । तपस्व्यनुकम्प्यः । (तपस्वी तापसे चायुकम्प्ये च 
इति विश्वः । अनेन वैदेशिकोऽयं वराक इति मयेतदुच्यते न कारणादित्युक्तम् 1 
राक्यमिति । तथा च त्वमनुरागिणी भवेत्यर्थः ॥ मारुती । अत्रात्मनो मम । 
किमपीत्यमङ्गलतयावचनीयं मरणमित्यर्थः । भीतायितेत्यत्राचारे क्यङ् । कि- 
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भञवदीए भीदाविद्चि । ता किं दाणीं एत्थ पडिव- 
जिस्सं । ८ शेअणाधिअद्ररम० । ९ ग्णन्द्ड केलि- 
कलाओं । केवलं कमलाअन्तकन्त० | 

९१ ३ न्तम्मिअदि । जं च तक्ि जत्तादिअसे णिअ | 
¢ ग्दुप्णपडि० । ९ ण्म अवदौ कामस्स विअ काम- 

मिति । तजीवनाय ममापि तत्रानुराग इति वक्तमुचितमपि कुमारीत्ेनानुक्त- 
मतस्त्वं वदेति भावः । कामन्दकीं प्रति जनान्तिकमिदम् । माधवश्च गुप्तः ॥ 

माधवः । स श्रुताद--दि ष्रयेत्यादि ॥ खवङ्किका । अत्र एवंवादिनीत्यत्र 
कामावस्था गुरुजने लजया वक्तमनहौपि मारतीनिमित्तमाधवावस्थाश्रवणात्सापि 
तन्निमित्ता कथ्यत इति भावः । अस्माकं भतरेदारिका परिजनं दुनोतीव्यन्रयः । 

आशिष्ट स्पृष्टम् । मुग्धो बालः । कन्दं विसम् । बालकमलिनीमृङं खदुतरं र- 
विकरस्पशन्म्खानं च भवति । तदनेन द्ठान्तेन निःसहत्वतनुत्वे अवयवानामुक्ते। 

तदशायामपि सैौन्द्यैयोतनाय घुन्दरपदम्। अथिक्रतररमणीयापीत्यनेन कामा- 
लिद्गितकायद्य कान्तिप्रकषे उक्तः । अत एवापिर्विस्मये । अतिकान्तसय सुख- 
जनकत्वनेयत्येन दुःखजनक्रतवे चिरात् । दुःखप्रकारमाह--नाभीत्यादि। 
अत्र यत इत्यध्याहार्यम् । केलिः क्रीडा । कलाश्तुःषष्टिः । यद्रा केटीनां कला- 

दमात्रम् । कथं तदहं दिनानि गमयतीत्याद-- केवलमित्यादि । कमलायमानं 
प्रसारितम् । इदं भरतानुमतम् । यदाद-अप्रापते च प्रिये कार्यः स्रीभिगण्डा- 

न्वितः करः" । पर्यस्तं क्षिप्तम् । निःखन्दः क्षरणम् । ^ईषदर्थं दराव्ययम्' इव्य- 

मरः। दलितं विकसितम् । माकन्दशरूतः । पुष्यपरमत्र । माकन्दः सहकारे 
ऽघ्नी" इति मेदिनी । एतेन वायोच्रगुण्यमुक्तम् । यच्च प्रियसद्या यात्रादिने 

तख दरनघुखं समासादितं तत आरभ्य सा कमलिनीव प्रम्लायतीत्यन्वयः। 

ग्रतिपन्नरूपस्य कृतदेहपरिग्रहस्य । कामस्यानङ्गतवात्युरातनत्वाच् । मदोत्सवदशै- 

नार्थमिदमु क्तमिति भावः । जद्धुतप्रतिपन्नरूपदेत्याहि तागन्यादिः । विविधविलासे- 
रभिरामम् । यद्रा विविधप्रमणमभिरामोऽभिरतियंत्र तत् । वश्वना दरोनाभावः। 
त्वरमाणं सीघ्रमुपजायमानम् । कथं परयामीति कुतुक तयोधित्तेऽभवदिव्यार्यः। 

आनन्दितिसखीजनं कामसंपत्येतति भावः । विजृम्भमाणो वधमान: । उदामो म- 
हान् । दारुणो भयंकरः। मरणशङ्कयेति भावः । दशा कामावस्था ¦ यथा क्षण- 
मात्नप्राप्तचन्द्रोद्या कमलिनी म्लायति तथेयमपि प्राप्तपृणचन्द्रोदया म्लायति । 
चन्द्रकरमपि सोद्धमक्षमेति भावः । यद्रा यथा प्राप्तच्द्रोदया पञ्चिनी म्लायति 
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काणणाछङंकारजरितस्छषणो विवि । वि्ममाहिरामं 
अणुरूआणुराआणुव्रन्ध० । ७ व्कोदृहृटं समुपि. 
दप्त०। ८ प्पुखअडक्छम्पयुन्दरं आण० । ९ गविअम्भ- 

माणुदामदेहदाहदारणं द्० | 
९२  ०पप्फुरन्तकन्तदप्तणच्छदुच्छछन्तद । ममोत्तिभव- 

लिक । 4 गम्हलकन्तकपोट० । शसविअति- 
अणि० | नन्दृमन्दता० । ७ श्युन्द्रृलाटपद्रणवचन्द्० | 

----~---~--~----+ ---“ 

तथा प्राप्तदर्शनखखेयं म्लायतीत्यथैः । ननु चन्द्रेण विरोधातपद्मिन्या म्लानिरयक्ता। 
असखास्ु माधवानुरागात्तदृशने कथं म्लानिरिति । भवम् । यथा शीतसशै- 

त्वेन चन्दः क्षणं पद्चिनीं खखयति तथा माधवो माल्तीमिति विवक्षितत्वात् । 

यद्रा मुद्रतंपदेनेह प्रथमचन्द्रोदय उक्तः । एवं चाभिनवोदितं चन्द्रं रक्ततया 
सूर्याभं दृष श्रान्त्या सुद्रूते पद्मिनी तिष्त्यथ प्रम्लायति तथेयमपीत्यर्धः ॥ 
तथापि चेव्यत्रापिचेति भिन्नक्रमः । तथा शीतलायत इत्यपि जानामि चेति सं- 
बन्धः। निमौयं मायारहितं सत्यमित्यर्थः । समागमेति भावनाबलादिति भावः। 

मेदिनी ग्रीष्मावसानकाटीनेत्यर्थः । समागममेव द्रढयतति- येनेति। येन हृदिस्थ. 
कान्तसंगमेनेवं सा भवति तेन विद्ग्धसहचरीचित्तसंशयितकरोमारभावा भवति। वै 
दगध्यप्र्ुक्त तया सहचरीसङ्नवं संशय्यते यन्मलरोक्षऽपि प्रियसंगतेयम् कथम 

न्यथेताद कसंस्थानमस्या इति भावः। दशनच्छदमधरम्। लन् प्रकाशमानः । अध- 

रस्फुरणं भावनापितप्रियतमनचुम्बनात् । 'युक्तिका मोक्तिकं मुक्ता"इति राब्दभेदः। 
निरन्तरति । संकत्पकृतवहटभसमागमोद्धतसाच्िकभावेनेत्याश्यः । धुणेमानं 
लसमानम् । यथपि रोमाञ्चः सर्वाङ्गीण एव भवति तथापि रागातिश्चययोतनाय 

कपोलयुलक एव वर्ण्यते कविसंप्रदायेनेत्यवधेयस् । मन्दतारं किचिचकतारक्रम् । 
उत्तानमूष्वेविस्तृतम् । भावनोपनीतग्रिये लजादिटक्षाभ्यामीषद्विदःसितत्वम् । नि- 

प्पन्द्ता मोगध्यात् । मन्द्तारता नखदशनक्षतभावनया प्रियंप्रति सापुयत्वात् । 

उत्तानत्व मुखदिदक्षया । मद्रणत्वं क्ञेहभावनया । मुकुलत्वं रतावसरानभावनया । 

यदाह--"निश्वरत्वं तदा यातो मुकुर्त्वं च लोचने" । उद्धिननमुद्धतम् । स्वे 

देति । रतिश्रमादयं स्वेदः । तदनेन प्रषन्पेन तृसिरुक्ता । यदाह-^सोमाश्नो वे 
पशुः स्वेदो ठटिते च विलोचने । मजन्त्या इव देहेषु अछिषस्तृ्िलक्षणम् ॥ 
तदिह यदीयं वहभसमागमं न जानाति तदा कथमधरस्पन्दादिमती खात् 1 कुमा- 
रस्य भावः कौमारं शेवं तख भावोऽभिप्रायः कयाक्षविक्षेपादिः शयितो यखाः 
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९१९ ! ककदढीवत्तप्तवाहणादिवा० । २ नजलदहापअणीए् उ०। 
३ प्युहा पेअपड्रिदपाद्° । ४ भूवि । 
९ शीप्ाप्तवप्तवि० । ६ व्वरिणिदहिदवे० । ७ ण्विप- 
जिदुबिण्णदि० । 

९४ १ ग्णीसापतपे्तनीविदा किं । ग्दामूढदाएु पढमप्प० | 
६ ण्वावारं अद्यारिपं जणं क° । ४ भरिवेख्वेषु 

सा । निशचेष्टामाह--कि चेति । निकुरुम्बः समूहः । चुम्बितेन चुम्बनेन प्व 
तनिःस्यन्दः संजातक्षरणः। छटा च्छट? इति यस्याः प्रतिद्धिः । दन्तुरितं विषमी- 
कृतम् । संवाहनमपेणम् । विरवितोपनीतं विरचनेनाङ्गदत्तम् । अस्मिन् पदे पूरः 
समूहः पूरणं वा । सविरेषपदेन शीतलकधूरसेस्पशीदतिशीतलत्वयुक्तम् । कदली- 

पत्रस्य बारत्वेन रैत्यसौकुमार्थे उक्ते। कमलिनीदलमेव जलद्रीदैवल्नं तच्छम्या 
याम् । (आ्रवच्नं जलाद्र स्यात्” इति दारावठी । ओतनिद्रयेणोनिद्रतया । आ- 

त्मनः सखीनां चेति रोषः । एतेन निद्रच्छेदोद्रेगादुक्तौ ॥ निद्रैव खसं निद्रा 
खम्। उद्रेगादिदुःखमयजागर विपयेयरूपत्वादिदम् । निदरेयं चिन्तावदयात् । यदाह- 

'दोर्बल्यारस्य चिन्तावैर्निदरा खात्कथय।पि चः इति- । वटभसमागमसंकत्पजखे- 
देन प्रहतश्वरणपद्वेनोद्रान्तः पिण्डीभूतालक्तकरसो यस्याः सा । अलक्तकच्छ- 
लेनानुरागमिवोद्रमतीति भावः । अतिषनत्वाथं पिण्डपदम् । थरथरायमानं कम्प- 

मानम् । पीवरं महत् । वदं ससक्तम् ! विस॑वदितं स्टितम् । प्रियस्योवक्रम- 
णभावनया प्रकम्पः। तदाकृषैणभावनया नीवीस्खलनम् । उच्वण्ड्यमानमुच्छलत्। 

उत्तरद्रो यातायातवान् । विषमं यथा तथोच्छरसन् । पक्मलः सरोमाश्नः । वे- 

नं वेष्टः । इह हृदयोत्खण्डनादिकं प्रियसंभोगव्यायामभावनया । उपरिवतिप्रियय 

भुजरतावन्धनमालिङ्गनभावनया। प्रिय प्राप्या प्रबुद्धा । प्रबोधश्च स्पशादिना भवति। 

मोहेति । शन्यशय्यादिददीनानमूचधितेतय्थः । ससंभ्रमः सादरः सवगो वा । सं. 
गलितो निःखतः। अनेन युगपन्नासापुटनिःसरणमाह । मूदछीविच्छेदे तथेव शा 
सप्रकतैः। जीवितेति । मोदे पखीजनसेकादिना मृद्ीपगमे दीैनिःश्वासेन जी- 
वतीत्यवधार्य॑त इत्यथैः । किक तेव्येति । जीविता सती क्ति करोमीति न वेत्तीः 
लर्थः। प्रथमेति । वयमेव प्रथमं त्रियामह इत्यर्थः स्वयमनध्यवसायाछव- 
विका कामन्द्कीं पृच्छति-तस्माव्यश्चतां भगवतीति । पेखवं कोम- 
लम्। दार्णत्वं देहदादहादिकारित्वात् । इमानि विभावरीभुखानि प्रियसख्याः क- 
मेवं भविष्यन्तीत्यन्वयः । उपरागो रोषहित्यम् । पष्टवितः पहवाकारीकृतः । 
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अद्के° | % ग्हस्स भविस्सदि । क । १ "कोवोवरा- 
अधप० | ९ ग्सिमिदुगगारसंवटणम० । ९-१० ग्मुहा 

वसन्तरअणीपरिणाहा अणः०। 

९९ ! कामन्दकी--खधद्धिके, यदि० । ई एव हृदयो- 
द्विगो भः | 

९९ ७ माधव (सस्शटम् ॥° 

केरटी केररदेशब्नी । तस्या अतिगौरत्वेन लोहिया म्रहणम् । उद्रे्न्पतन् । 
उदामदलितमतिदारितम् । इह रुष्टकेरटीकपोलसाम्येनोदितचन्दरेण तिमिरावरण- 
नारो रात्रेरुपक्रमः कथितस्ततश्चन्द्र स्य दुःसहता मार्त्या ध्वनिता । परिमटितं कृ- 
तम् । निरमन्धनं मर्दनम् । उद्रार उद्रमः । संवलनं पिध्रीभावः । मणं मन्दम् । 

मांसलः पुष्टः । धूमायितं धूमेनेवाकुलीकृतम् । परिणाह आभोगः ॥ काम- 
न्द्की | एवं शरुत्वा कामन्दकी तरस्थवाह--यदीत्यादि । यदि तद्विषयोऽयु- 
रागस्तदा गुणन्नतायाः प्रन्यक्तमेतद्विरिष्टं फलम् । तदा सेव गुणं जानातीत्यर्थः । 
एतद्वीति पाट एतद्वुणज्ञतायाः फलमेवेत्यर्थः । हिरवधारणे । इति नन्दितमानन्दं 

ग्रापितमपि मे हृदयमस्या अवस्थया विदायते । एतदवस्थतया मरणमप्यस्याः सं 

भाव्यत इति भावः ॥ १३ ॥ माधवः । स्थने युक्तम् । स्थानेशष्दो ऽत्र योग्य- 

वाची । हसो हदयशोषः । कामन्दकी । प्रह्ृतीत्यादि । अस्या वपुरिदं 
स्वभावघुन्दरं सोकुमार्यमेत्रैकः सारः स्थिरांशे यत्र तत् । एतत्सत्यं निधितम् । 
अयमेव कामचरिताुभावात्कामो ऽप्ययं निदंयः । अदोऽपि सत्यम् । पत्रवाणई- 

त्यनैनेकबाणपेक्षया दुःसहत्वमुक्तम् । अयमपि कालश्वलन्मल्यानिलक्रम्पि- 

तचूतपुष्पश्चारुचन्द्रभूषणश्च । कथमिति रिरश्वालने । हिमादेरपगमाचार- 
चन्द्रत्वम् । तदीदशे ऽन्थहेतौो कथमियं जीविष्यतीत्यहो प्रमादः । अचर ना- 

थपदेन चिच्रगतस्यापि माधवस्य मालतीनाथत्वं ध्वनितम् ! १४ ॥ 

टवद्किका । विरचितेति हेतोः । जीवितफलकत्वानीवितम् । कार्यकारणयो- 
रभेदात् । माधवः । स्तनां्चकापनयनेन व्यक्तस्तनदशनात्सस्प्रहम् । 

जितमित्यादि। सखि बुलमले, त्वयेह भुवने जितम् । यतः प्रौढभ्रणालद- 
ण्डपाण्डुरमनोहरस्तनविस्तारविलासपताकेवास्या मालत्या वभा जातासि ।माल- 

तीवषटभत्वात्सवील्युक्तम् । हृदयधारणेन वष्टमेल्युक्तम् । तथा च मालत्यालिङ्गनं 
तव संपन्नं न ममेति भावः ॥ १५ ॥ कलकलः कोलाहलः । पुननेपथ्य 
इति । अत्रैष व्याघ्रः करद्धयमविलासं कुरुते । सरवै भक्षयतीत्यथैः । मगच्छात्रा- 
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९७ ¢ प्पकरधराधिवापिणो जणवदा० | गम्भगव्वप्नमरि" । 
$ पञ्जरणिबद्धरिङ्कलणिरोहपडिमङ्खपंकटिदणिअली- 
टा० । ६ श्युववेहन्तबहटुतुद्ग । ७ शन्तिभडम्बरुद्० । 

९८ २-३ "कन्दरो पञण्डवज्णिष्वादमारुणचवेडामो उणपाडिदा- 
णेअणरतु० | ४ ग्द्मपडिरवाभीअभीप्ताविद्णडविद्ा- 
विदा० । ९ "कप्परकमणणिदअदारिदन० । १ श्लो 
कुविअक० । ७ न्त् रक्छध जधाप्त्ति पिभप्नहीए 
मद्अनितिआए जीवि | 

दिग्रहा्िगगत्य । कीदशः । यौवनारम्भेण प्रब्रद्धो यो दुःसहावक्षान्तिकोधौ तयो- 

भिलनेन यो बलात्तारस्तेन विघटितं लक्तबन्धीकृतमुद्धारितं मोरितं च यष्टोहप- 
ज्रं तत्र प्रतिबद्धशङ्खलानिरोधप्रतिभङ्गो विपरीतभङ्गस्तेन संकठिता भिखिता या 

निजलीखा तद्विलसपर्यन्त उद्रेषटन्कम्पमानोऽत एवोच्छलन्र्वं गच्छन्यो वह- 
लतुङ्गलङ्गल; स्थूलोच्छितलङ्टस्तस विस्तीगेवेजयन्तिकासदशग्रपत्रेनोइमर उ- 

त्कटकयोरक्रियः शरीरसंनिवेरो यसय सः। परगरुणासहिष्णतामषः । रोषः कोध एव् । 

यद्रा स्थिरः कोध एवामर्षः । यदाट--'कोधः कृतापराेषु स्थिरोऽमषं इति 
स्थितः । प्रतिकृरेषु तक्ष्य ग्रवोधः कोध उच्यते ॥" यद्रा अमर्षोऽक्षान्तिः । 
तत्क्षणं सतृष्णं कवलिता येऽनेकप्राणि्रीरावयवास्तेषरां मध्ये कठोराणि यान्य- 

स्थीनि तेपां खण्डे खण्डने यष्रङारो ध्वनिभेदस्तेन कटकटायमानाः करपत्रवत्क- 
टना या दुष्रस्ताभिः करालो भीषणो मुखकरन्दर आखकुटरं यस्य सः । टङ्कारेण 
दुर्भयत्वमुक्तम् । दुभ॑यप्रवृत्तौ दन्तानां कटकटाश्चव्द्करणं स्वभावः । विस्तीणेत्वा- 
त्कन्द्र इव कन्दरः । प्रचण्डवज प्रहारदारुणो यश्चपेटः पाणितलप्रहारस्तेन यदामो- 
टनं चूर्णनं तेन कविता आस्वादिता येऽनेकनरासतुरङ्गश्च तेषां जाद्गकं मांसं तसखो- 
द्वारेण प्रपूरणेन भरितो यो गलगुहागभभस्तत्र गम्भीरो घधरो दीमयुरो य उरदिग- 

कगजितं तेन यो गष्छपूरणशव्दस्तसय संदर्भण समूहेन प्रतिरवाभोगः प्रतिरब्दविस्तार- 
स्तेन भीष्रितो भयं नीतो नष्टो विद्राणो निष्रापितो निष्ठापयन्तं लम्भितोऽ शेषजननिः 

वहो येन सः । कटोरनखकर्पर्ाक्रमणेन निर्दयं दारितं यज्जन्वुश्चरीरं ततः प्रवरत्तर- 

क्तेन संजातरधिरेण कदैमीकृतो गतिपथो गमनवारो येन सः । कृरपैर इव कपरः । 

निन्नत्वात् । .उरद्टिमैलगजितम्" इति रत्नकोशः । भाधवः । मदयन्तिका- 

परिरक्षणत्वरयाई--क्रासाविति । माटती । अम्महे सभयदषै आर्ये वा । 
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९९ ९ पाधवः--(ससंभ्रमसुत्थाय । वुद्ध° । 

४ माधव-(सयेपं परिक्रामति ।) | ४-९ काम- 

न्दकी--अप्रमत्तो भूत्वा विक्रमस्व । 4 श्वुजादो । 
( स्वास््वरितं परिक्रामन्ति । ) 

१०१ ४ श्तदभिपाति० । ग्युधः पृरुषात् | ऽ-<-९-काम- 
न्दकीमाधवो--(सभयम् ) इदं च पङ्ुना हतः । 

इतराः-अचाहिदं अच्चाहिदं । कामन्दकीमा- 
धवौ--(सदषम् } प्रमथितश्च दषटायुषः । इतराः- 

१०० 

एषो ऽपीटस्थ एव । अत्रापिर्विसमये । यस्यावस्था भगवत्योक्ता यत्निमित्ता वा ममे- 
यमवस्था स एष इति भावः । खच्छन्दप्रियाखोकनतुष्टस्य माधवस्योक्तिः- 

हम्तेव्यादि । अविरङेत्यादि । अयं छोको गयादिः । हन्त हरषे । अचि- 
न्तितोप्थितददनानन्दितलोचनयानया चक्षुषा पौण्डरीकेणेव दाम्ना घजाविरलं 
घनं यथा तथाहं नद्धो बद्धः। आघ्रृत इति यावत् 1 कान्ताखोकनेन साच्विकभावा- 
विभावात्स्वीयस्तम्भं ज्ञात्वा नद्ध इययुत्प्रक्षितम्। अत्राविरल्पदेन पौनःपुन्यं पुण्डरी. 
कपदेन श्वैतभागविभावनं च ध्वनितम् । दुग्धस्रोतसा दुग्धाम्भः प्रवाहेण निर्भैरेण 

निरतिशये संसक्तेन वा ज्ञपित इवत इवाहम् । तथाविधावलोकनजातरोमाच्र- 

तया ज्ञपितत्वेनोत््क्षितम् । अत्र निभैरपदेन परिचयपयैवसानतोक्ता । एवं च 

द्वाभ्यां ने्रनेमेल्यमुक्तम् । कृतल्लो निःशेषो ऽहं स्फारितेन विस्तारितेन चश्ुषा कव- 
लित इव पीत इव । स्फारितत्वेन कवटनयोग्यतोक्ता । कवलने बाह्यसवेदनाभा- 
वासप्रणय उपेक्षितः । सान्द्रेण निबिडेन चुधमरयजटठधरेण प्रसमं बलत्सिक्त 

इवाहम् । आनन्दातिशयशालितयामतसिक्तत्वेनोप्परक्षा । तदिह माधवस्य परम- 

नि्ैतिसौख्यमुक्तम् । तत्र च प्रथमपदेन तारकातरल्ता, द्वितीयेन भोरकचाच्र- 
त्यमू, तृतीयेन पुटविस्तासे विलसश्च, चतुधेन चेतत्रयसंपत्तौ पुण्यवत्तोपपादनम्, 
तत्रापि मेधपदेन वंतापदान्तिः, अप्रतपदेन स्तम्भसंभावना, प्रसभपदेन तत्स 

गतिरेव विपस्प्रतीकार इति सूचितम् । सेचनपदेन तस्मिन्दरालोकनेऽसम्पूणता, 
सान्द्रपदेन तत्कालिकसकलक्केशविल्यः सूचितः । सोतसां नि्चैरेणेति पाठे निर- 
रेण प्रवाहेणेदर्थः ॥ १६ ॥ बुद्धरक्षिता । कासाविति प्रश्चस्योत्तरमिदम् ॥ 
माधवः । सायोपं सवेगम् ॥ कामन्दकी । अप्रमत्तं सावधानम् । क्रियावि- 
रोषणमिदम् ॥ माधवः । रुधिरादिकं वीक्ष्य सबीभत्सं सघृणम् । अहह विसये 
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(सानन्दम्) दिह्िभा पडिहदं दुज्जादं ॥ ११ न्त- 
टनिषक्त° | 

१०२ ३ ग्योऽस्ति। तदेहि तावत्परयामः । 
इति सादुंखविद्रावणो नाम तृतीयोऽङ्कः । 

खेदे धृणायां च ॥ संसक्तेत्यादि । नखायुधस् व्याघ्रख माः प्राचण्ड्यं 
रोदरत्वं वहति । कीदशः । संसक्तः संलम्ुटितम्छिनो विवर्तितः खण्डखण्डीकृ- 
तोऽन्रजालमनच्रसमूहसेन व्याकीणे व्याप्तं सदो हतत्वात्सफुरत्कित्निचलदपदृतम- 
धोमुखं रुण्डखण्डं कबन्धरूपं शकर यत्र सः । उरबुक्ेति पाठ उरु मदृदुकममर- 
मांसम् । कीरारग्यतिकरेण रक्तसंधेन गुत्फदप्रो गुत्फपरिमाणः पङ्कः कर्दमो 
यत्र । अत एव बीभत्सयो गित्वम् । कबन्धे रण्डमच्चियाम्' इयमरः । कीटं 

रुधिरे तोयम्? इति मेदिनीकारः । प्रमाणे दप्तच् । पङ्कः पापे च कदैमे" इति विश्वः 
॥ १७ ॥ वयमिति । वयमिदयादिना दरायुधपचन्तेन प्रथ्वीच्छन्दसा श्रीकः 
स वाचनिकः । वयं तस्य व्याप्र्यातिद्रतः पोः कमगताक्रमणं प्राप्ता । क 

न्यका मदयन्तिका । कथं मकरन्दः कुतोऽपि स्थानादेदयागत्य रीघ्रं मध्ये व्याघ्र 

मद्यन्तिकयोः स्थितः । तेन व्याप्रेणावपातिताद्रदीतादुरुषाद्रदीतखद्गः सन् । 
अत आकराह्वितलाभः । अत एव सट्षाकरूतमित्युक्तम् । पुरुषाः पूरुषा अपिः 

इत्यमरः । पूरषराब्दरछन्दस्येव युज्यत इत्यदेद्यम् । पूवपूरषतपांति जयन्ति" 

इत्यादिनवधदरेनाद्धापायामपि तद्परयोयात् । मकरन्दः प्रश्ना टढं निहतो द्मा. 
दतस्ताडितो वा । रक्तदशौनेन समयम् । इतरः । अत्याहितं मदाभयम् । 

“अत्याहितं महामीत्तिः' इत्यमरः । कामन्दकीमा धनौं । व्याघ्रनयत्राणोपका- 

रितया व्यवस्थितमदयन्तिकरासवन्धात्सदत्वम् । दंष्रूयुधो व्याघ्रः प्रमितो नि- 
हतः । असुनेव्यर्थात् ॥ १८ ॥ इतराः । दु्रमुपक्रन्तं दुजतम् ॥ काम- 
स्द्की । ध्यघ्रि चौरे चव्यालः' इति शश्रतः । स मकरन्दः क्षितितटनिष्- 
्तखद्खतावष्टम्भन निश्चलः । इह मकरन्दक्षतेन रजारूपः संपिप्रवे्च उक्तः । 

यदाह--^रजा प्रोक्ता प्रहारम्यथाः इति । अवष्टम्भनमवषटम्मः । संभ्रान्ता चि- 
मुग्धा । प्रमुग्धो मोहं गतः ॥ कामन्दकी । पदयाम इति दशैनात्समाश्रास 
इति भवः ॥ 

प्रपूत यं रलधरोऽतिमान्योऽतिमान्यकूपा दमयन्तिकापि । 

जगद्धर तक्कृतरिप्पणेऽङ्खो ऽगमत्ततीयो रसराजिरम्यः ॥ 

इति तृतीयोऽङः। 



चतुथाऽङ्कः । 
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१०३ ७ प्पटाश्चटेन वतो वीजयन्तु । 

१०४ {सहि ल्वद्धिए, दि०। २ ग्मणामि प्डिवुद्धो जेव्व ते 

पिअवअस्सो पडि० । न्भाओ मअरन्दो त्ति । ४ श्नी- 

वितवत्सा० । 

१०९ घु अण्णारिपेष्ु० । ९ शगर एव० । १५ श्दिष्टचा 

सुहदरुच्या वर्ध०। १६ श्रः प्रीतिदायख । 
१०९ ३ कारुण्याद्विहित । ७ ग्नाणादि महाभाअपेज नणो 

अवप्ररे गुरुभरमणिजं मन्तिदं । १० श्हविस्परदि । 

माधवः-- वयस्य, का पुनमेमाधिकोद्विगहेदुरवाता । 
[ 

तत इति । संभ्रान्ता व्याकुला ॥ मद्यन्तिका । अ्रापन्नमापद्वतम् ॥ 
मदयन्तिका । अम्महे दपं आश्य वा ॥ माटती । वधस इनेन वर्धापनं 
याचनोक्तिप्रकारः । कामन्दकी । रिरस्याघ्राणमायुवेधनयेति बद्राः। बुद्धर 

क्षिता । दठेति सखीसंबोधनम् । मकरन्दनामाग्रहणेन स्वामित्वमभिप्रेति । 
मदयन्तिका । संभावनायामपिशब्दः ! मदयन्तिका । न दि पक्षपाति- 
न्यस्स्वादस्यो मन्दं भद्रं वदन्तीति भावः । कामन्दकी । अङ्केशोपनतन्वेन रम 
णीयम् । रादूलनाशोनोपरकारपूवैकमुत्पत्रत्वाद्जितं सातिशरयम् । “आयुष्मानिति 
वृद्धन वाच्यो बालः डुभारयः” ॥ इति भरतः ॥ मकरन्दः । उदानव्रत्तान्तो 
मालतीप्रयक्षमुत्तरोपक्रमः । परापतन्नागच्छन् । अवस्कन्दोऽतिक्रमः। गोचरमे- 
लयजहदधिङ्गतयान्वयः । अभिजाता कुरीना । तथा चाभिजालयेन मदुपकारं ज्ञा 
स्यतीति भावः। आभिजायेन ज्ञानं च तथाविधकारादिना । कन्यकेदयत्रानुक- 

म्पायां कन् 1 अभ्युपपत्तिः प्रा्चिः । विमशतः । परस्परङ्केशकारिण्या शङ्क्येति 

भावः ॥ कामन्दकी । प्रीतिदायख वधौपकदानख ॥ यदित्यादि । व्या 
प्रखण्डितसुहृस्ममोदेन संतप्तं मां सौजन्येन विगतङ्केशं कृतावती । ततोऽत्य्थं मम 

हृदयं जीवितं च पूणपात्रद्रूत्या वधोपकेन खीक्वौमियं प्रभवति । त्वं च प्रभ. 
वसीत्यथेः । तदायत्ते मे हदय जीविते इति भावः । यद्रा चोरिकाविवाहसंपादमेन 
हृद यहारिता नोचेज्जीवितहारितेत्यर्थः । वधीपकं यदानन्दादलङ्कारादिकं पुनः । 

आकृष्य गृह्यते पूणपात्रं पूणोनकं च तत् ॥* इति हारावटी । ूणेपात्रं वधौप- 

केऽपि च” इति मेदिनीकारोऽपि ॥ १ ॥ मदयन्तिका । र॒रुकरमणीयं ्रो- 
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१०७ ९ ग्यावः प्रमोदमि० । १२ श्िषां पहावेण । स्र । 

१३ फडिद्ा णो° | 

१०८ २ क्रंखदे दाणीं विवाहमहूपवं० । ३ बुद्धरक्िता- 
पहि, एहि गच्छह्म । (द्युतिष्ठतः)° । ४-९ °नहां 
एदे हिअअभरिदुबित्तविद्यभणन्दयुन्दरं आन्दोड- 
अन्तधीरपेरन्तमणो० । ९ ०कन्दोटुदामप्रिच्छा कड- 
कसखविक्वेवा तहा तक्ेमि मणो०। ७ शणिव्वुत्तप्तबन्धा 
ए० । ८ ०नन्िमो विढोकनेन मानसं मुहुम॑हुर्मोहन- 

मनु° । ११ श्तिमितटुदि० । 

त्रसुखदम् । माधवः । मकरन्देन कांचिद्रातीमुपश्चुत्येति यदुक्तमेतच्छङमानः 
घ्रच्छति--वयस्येति | पुरुषः | ज्यायाञ्येष्रः । परमेश्वरो राजा । विश्रासम- 

भेदम् । समावयामः कारयामः । उत्सवपूर्वैको दषः प्रमोदः । मदयन्तिका । 
मद्रातृवधूभैविष्यसीति भावः । कामन्दकी । नोशब्दोऽस्माकमित्यथं निषेधे 
च तुल्यरूप इति निषरेधोऽप्यत्र स्फुरति । अत एव सोक्ण्टमाह--भ्रातुरि- 
त्यादि । मदयन्तिका । उभयतोत्तरमाह । भरिओआ इति प्रठे शताः पूर्णा 

इयर्थः , अयममिसंधिः । यूयं राज्ञः प्रणयिनो वयं सेवकाः । अतो युष्मत्संव- 
न्धेन वयं पू्णैमनोरथा इति वचनमात्रम् । वस्व॒तस्तु त्वत्संबन्ध एवास्माकं न 
भवितेति । माधवविवाहस्यावदयकत्वात् । टवङ्धिका । यद्रा यदेतत्वया मन्ि- 
तमस्माकं मनोरथाः पूण युष्माकं लाभैनेति वयमेव तद्रदामः। तेन त्वं 
मकरन्देन परिणेतव्येति मनोरथा अस्माकमेव पृणी भविष्यन्तीति गूहमुक्तम् । 
व्यक्तं तु युष्माकं राजमित्राणां लाभेन राजसेवक्रा वयमेव पृणैमनोरथः इति भावः। 
यद्रा एतत्कामन्दक्या्यं मन्ररूपं द्रव्यमस्माकमप्यत्र विषये वतते तेन प्रति- 
हतमेतन् । दवङ्किका । अच्र भरमितो भरितः । राकन्ध्वादित्वात्परसरूपम् । 
यद्रा । भरगं भरः संजातोऽस्य । तारकादित्वादितच् । व्यवस्थितविभाषया वै- 
द्रापे: । अत एव वासवदत्तादौ भरितेति प्रयोगः । हृद्ये भरितौ पृणोददरत्ता- 

वमान्तौ विस्मयानन्दो ताभ्यां सुन्द्राः । व्याध्रनिपाताद्भद्यनिदितो विस्मयः । 
ट्रदरोनादानन्दः । आन्दोलितं परिलयक्त यद्वीरं तन मनोहराः । दलितं चि- 

कसितम् । कन्दोट नीलोन्पलम् । सदक्षास्तुल्याः । कान्ता टष्टिरियम् । का- 
मन्दकी । मोदनं सुरतम् । अत एव कामश्चाल्रम्-मोहनं नारमेत्तावयावन्नो- 
त्कण्ठिता प्रिया इति । इंषदित्यादि । एतदनयोष्टं दशैनं व्यक्तं ॒शंसति 
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१०९ १ ग्सृणं स्तम्भनि० .। ३ ०्वत्स इत इतः | £ "अणज्छ 

भविस्सदि त्ति | 

११० ४ गतिष्ठामन्याजं चन । ग्विधिः स्वास्त्यं ध | 

यदेतौ मानसं मोहनमनुभवत इत्यन्वयः । दृष्टं कीटसम् । ईैषन्मनाक्तियगवलितेन 

विषमं मन्दम् । अनेन संकल्पसंगतानङ्गत्य पराभ्यूदरद्भितेयं हगित्युक्तम् । य- 
दाह--“शङ्कायां श्िता ज्ञेया” इति । कुचित ग्रान्तमाङच्ितापाङ्गम् । मदयन्त- 
काया जडत्वान्मकरन्दष्यान्यद्रोनसासूयत्वाज्जिह्या दृष्टिः । यदाह-जिष्या ट- 

षटिरसूयायां जडतालस्ययोस्तथा" इति । टष्टदरयेन सुरतप्रागवस्थोक्ता । प्रेम्णा 
उद्धेदादतिपरिपाकात्सिमितं स्थिरं छटितमधैय॒कुटितं च । अ्धमुकुछितेयं दृक् । 
यदाद “अद्गादिष्वर्धमुकुला गन्धस्परैसुखादिषु । अधैव्याकोषपक्षमाम्रम्रसार्ध- 
मुकु; पुटैः ॥ स्प्रताधैसुकला टष्टिः स्रत्रिन्मीठिततारका" । अनेन रतामोग 
उक्तः । नखदशनक्षतादिशङ्ूया मानं सूचयति । किञ्चिदाकुच्चिते अनमिते श्रवौ 
यन्न तत् । एकस्या एव श्रव उत्क्षेपणं कुञ्चनमिह । यदाह-एकस्या एव उक्षेपो 
श्रवः कु्रनसुच्यते' । कोपे चास्य प्रयोगः । यदाद--कोपे वितके हेलयां टी- 

लादौ सहजे तथा । दरैने प्रहणे चेव श्रुवमेकां समुक्क्षिपेत् ॥" मानस्यात्पत्व- 
सूचनाथेमाद्प्रयोगः । रतावसानमाह- हृदये हषानुभवेन मरणं ज्िधं मन्दं वा । 
रतान्ते लज्जामाह- स्तम्भं लज्जान्विततया परितोऽधेपुटत्वात् । कथं पुनः 

संभोगो भावीति चिन्तया निष्कम्पम् । शून्यतया निष्कम्पं वा । तादृशं पक्ष्म 
यत्न । तद्विच्छेदमाह-आकेकरमक्षि यत्न तत् । (आकेकर त्वरालोके विच्छेदे 
मरोषितेषु च" इलयादुक्तम् । तदिहाकेकरलक्षण आङुच्चितेत्यादि प्रथमपदेनोक्तम्। 
द्वितीयेन स॒हुव्यौगरत्ततारेव्युक्तम् । तृतीयेन हषिंतार्पत्याययुक्तम् ॥ २ ॥ मदय- 

न्तिका । अपिनाम संभावनायाम् । जनव्ययसमुदायत्वात् । भाधवः । क- 
रुणावस्थामाद-चिरादिल्यादि । चिरशङ्धित आशातन्तुमालतीप्राघ्यारा- 
रूपहदयावलम्बनं सप्रति भियताम् । विसिनीसूत्रवद्धिदुरो भेदनस्वभावो यतः। 
भिदेः क्मकतैरीति कुरच् । संभूय त्रुरितत्वेन मणालतन्तुसाम्यम् । नैरादयान्मर- 
णमाह--आधिमेनोव्यथा तद्रूपो स्याधिरनवच्छिननोऽत एव महान् । व्याप्रोतु । 
इद महस्निरवधित्वाभ्यां मरणमाह । आश च्छेदानन्तरं च मरणमुचितमेव । य- 
दाद--सवैः तैः प्रतीकररेयैदा नास्ति समागमः । कामाभिना समाप्तय जा- 
यते मरणं ततः ॥" ख्ीहैतुमरणादधीरत्वमाशङ्कयानुज्ोत्तरमाह । पारिष्वधुरा च- 
पलकक्षा सदयं स्थिति मयि बधातु । भभीष्टलभेन विधिनिराकुले भवतु । 
मालतीं विना दुःसहवेदनादायी मनोभूः कतक्रत्यो भवतु । मरणादधिकं किं क- 
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१११ २ (कारम्!) पृच्छामि तावदायुष्मन्तम् । अपि भवा- 
नमंस्त यथा भूरि । ९ श््यायाः परिहीयते । 
८ ग्वति निजस्य क 

११२ ६ °तिष्ठानिनन्धनानि ६०। ७ ग्तसाद्विमरईीतम्यमेतः । 
°च व॒त्स मा? | 

११६ १मावा प्तप । ८ अतश्च प्रनज्यायुटमप्मयाचा०। 

तम्यमसेत्यथः । एतदुपालम्मगम वच उद्वेगात् । यदाद--“हृहाहचिन्तानिः- 
श्वासग्लानिखेदप्रजागरैः । रोदनमेन्दभणितैदेवोपारम्भनेन च ॥' इति ! समा- 
नेत्यादि । वामारम्भे प्रतिकूले विधो ममेषा परिणतिः पूवो क्ता युक्तैव । की- 
टद । वुल्यप्रीति दुष्प्रापं जनं याचितवतः । वामे हि विधौ सुलभमपि न 
लभ्यते किं पुनरसुलभमिति भावः । टृष्टकारणस्यानुपलम्भाद्विषेवांमलम् । अ- 
सुलभव्वं परतच्नत्वात् । यदपि युक्तेऽथं खेदो नासि तथाप्यस्या मालत्यासा- 
इरां सुखं ममान्तदैदति । एतन्मुखं वीक्ष्य मनस्तापो मे भवतीति भावः । 
असिन्दानश्रवणसमये नन्दनाय मालती दातव्येति श्रुवा खेदात्कान्ति्च- 
न्यत्वम् । अत एव प्रातश्वन्द्रकान्ति क्रापि विगतकान्ति भवति । अथ च 
प्रातश्वन्द्ोमपया रागध्वनेविंधिं प्रति मालतीकोपोऽपि सूचितः ॥ ४ ॥ 
कामन्दकी । दुष्करं यथा तथा प्राणिति जीवति । अमंस्त मन्यते स । का 

मन्दकी । प्रागवस्था माल्तीप्रा्िलक्षणा । तदा तस्याज्ञानमिति भावः । मक- 
रन्द्; । दत्तपूवा पूर्वै दत्ता । सुपेति समासः । इदं च तापहेतुः । काम- 
न्दकी । वागिति वाचि सवै प्रतिष्ठितमिति भावः । अनरेतास्मिकासत्या । धर्मा- 

चारसमयो धार्मिकसिद्धान्तः । (समयाः दपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इति 

विश्वः  निजावधानमाह-मा चेति । अस्यां मालत्यां चयि च यत्पापं॑वि- 
वाहानिर्वाहि मरणरूपं शङ्कनीयं विश्रयोगजन्यदुःखादि वा तच्छन्रुष्वपि । नामप्रा- 
कार्ये । मा वाभून्मैव भविष्यति । वाशब्द एवाथ । खकतैव्यमाह-- तदिति । 
तस्मायुवयोः संबन्धाय सवैप्रकारेण जीवत्यागेनापि मया प्रयलः कायैः । यदि 
वुद्धिकोशखेन न सिद्धिसदा प्राणव्ययेनापि साध्यमित्यपेः स्वरसः । मरणदेर- 
मङ्गल्तया पापपदेनोपन्यासः । शरच्ुष्वपि माभूदिति स्मकोक्तिच्छायाटकारः ॥५॥ 
दयेत्यादि । दे भगवति, अस्मिन् शि्यजने वालजने माधवे मालत्यां च द्या 
करणा लेहो ममता च संसाराद्विरक्तमपि भगवत्याधित्तं द्रवयत्याद्रीकयेति । भ- 
वत्या इति दयायन्वयि चित्तान्वयि च काकाक्षिगोलकवत् । वादाब्दो चार्थं । 

मा० २८ 
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११४ १ ग्युखप्रद्ः। 

११९ !? मालती-(्वगतम् ) १० । २ डिदो दुद्देव्वस्स 
दा । ६ ग्समारम्भप्तरिमो परिणा० । ९ शदो । 
(इति कामन्दक्या सह निष्कान्ते ।) 

११९ ! गविक्रयादन्यमुपा° । २ (मदयन्तिकाया । <मा 
धवः-- सुभव वुद्धरकषिताप्रियसखी मवतः । अ०। 

अत एव चित्तद्रवणात् । त्रतम्रहणपूैकसर्वेषणानिृ्तिः प्रत्रज्या । तस्यां सुलमो- 
ऽवर्यंभावी समयाचारोऽनुष्टानविरोषो ध्यानादिविषयस्तत्र विमुखो निरुद्धो यलसते 
भ्रसक्तोऽविच्छिन्नः सन् प्रभवति । च एवार्थं । कार्यासिद्धिरदष्टविलम्बात् । तत्र न 
भवत्या दोष इत्याह । अपरं पुनर्दवं प्रभवति। शशरच्रीषु राज्ञीपदोपचारेण भध्टनीत्यु- 
्तम्। भरतोऽप्याद--राजच्ियस्ु संभाष्या: सौः परिजनेन तु । भद्िनी खामि- 
नीत्येवं नाय्ये प्राहुरविचक्षणाः॥ ६ ॥ माधवः । लोकयात्रा दरेनादिकम् । अहो 
लु खट भो इव्यव्ययसमुदायो निर्वेदे । खुहदित्यादि । एकत्रैव रसो रतिर्य- 

स्यास्ताम् । यद्रा ! एक एव रसः ङ्गारो यस्यां ताम् । निरन्तरां वानुकूल्ता- 
मानुकूल्यं प्रथमं प्रकार्य सखुखप्रदो विधिः पुनममनसो रुजं पीडां प्रविरिनष्टति- 
दरायितां करोति । कीदशः । अकाण्डादकस्मद्विवर्तनेनान्यथाभावेन विरुद्धवर्तनेन 

वा दारुणो दुःखदायी । ब॒हूदिव । यथा मित्रमानुकल्ययुतपाय सुखप्रदं सदकाण्ड 
एव विसद्धाचरणान्मनःपीडां करोति तथेदयर्थः ॥ ५ ॥ मारुती । पुनदेनं 
न भवितेति भावः । अत एवैतावदिलयनेन करुणा । नयनानन्देयनेनानुरागः । 
भाटती। अश्र पुरा विरहदश्ायां माधवप्रतिच्छन्दकादिद्दैनाद्धारितस्य जीवितस्य 
पर्यवसानं वृत्तमिति परिणतपदययार्थः ¦ कापालिकलं वररंघता । अघोरघण्टसय 

सूचनमप्येतत् । माधवः । जन्मसाफल्यं मःठती प्राप्या । महामांसेति भाव्य- 
दुपूचनम् । वीरहस्तान्मांसं गृहीला वीरायाभिमतवरदानमिति रमसानसिद्ध- 
योगिनीमतम् । यद्रा उभयथा मरणमुपस्थितम् । महामांसविक्रये मारतील- 
भोऽपि शद्ुयत इति तत्करणम् । मांसविक्रयसय मकरन्दसंनिधावशक्यलान्म- 

करन्दं मदयन्तिकां श्रल्युत्कण्डयति-- वयस्येति । मदयन्तिकायाः कृत इति 
रोषः । यद्रा अधीग्थैति कर्मणि षष्टी । मकरन्दः । भथ किं खीकारे। तन्म 
श्त्यादि । तन्मम चित्तं हरति यदेताश्शैरक्गमामालिग्गितवती । सरसः सरक्तः 
प्रहारो यत्र तादशं मामवलोक्य । अत एव लरयागणितं स्खलत् प्भ्रदयदुत्तरीयं 

स्तनावरणवासो यस्याः सा । एतेन निरन्तरसनस्पशैः सूचितः । अत एवान- 
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धृवः---जय । द्योः संभेदः । 
इति शादृविश्रमो नाम चतुर्थोऽङ्ः । 

न्दसंदोददायित्वादस्रतसिक्तैरिव । भयवतेन त्रस्तेकवर्षीयहरिणस्येव चश्रला ट. 
ध्खाः सा । वर्षोऽष्दो हायनोऽच्री खात्? इत्यमरः ॥ ८ ॥ माधवः । त्रा. 

सेन त्दालिद्गिनं न तु न्नेदादिति शङ्कपनोदाय दूतीसुलभतयानुरागमेवाह- 

सुखमेति 1 प्रमथ्येत्यादि। सा तवालिङगन प्राप्यन्यत्र कथं रमताम् । अपि 
तु नेव । इवशब्दोऽनवक्रुपो । कुलीनेकमाटिङ्गय नान्यत्र रमत इति भावः । 

कीदरासय । कव्यमाममांसमत्तीति कव्याद्याघ्रः । तं विनाद्य मरणकाले तां 
रक्षितवतः । एतेन कृतोपकारितोक्ता । अतोऽपि नान्यत्र रमते । पद्माक्ष्याश्च- 
्ुषोस्तथा तेन प्रकारेण त्वयि व्यापारश्च व्यक्तः जेहास्स्तिमितो मन्दोऽत एव 

रमणीयश्चिरमभूत् । रागेण । तया सामिलषमालोकितो ऽसीति भावः । एतेना- 
नुराग उक्तः । यदाहानुरागप्रकरणे वुष्यत्यख कथाभिस्तु सन्ने च निरीक्षते ॥" 

“क्रव्यमामिषमुद्रासम्ः इति हारावली ॥ ९ ॥ मकरन्दः । पाराच सिन्धुश्च ते 
नयौ तयोः संभेदः संगमः । अवगह्य विलीञ्य । ज्ञात्वेति यावत् । इमशान्तिहै. 
तुतया मदामांसादानहेतुतया च ल्लानम्। माधवः । व्यतिकरः संगमः । ज- 

छेत्यादि । वधूमिनौरीभिः सेविततयदेशः । कीदशीभिः । जलेन निबिडितमङ्ग 
लम्रं यद्राससेन व्यक्तौ निग्रोत्नतौ जघनादिस्तनायो यासाम् । अत एव क्लान- 

मात्रोल्थितामिः । मात्रपदेन क्नानाद्रवल्नापरित्यागः सूचितः । अत एव चाह्वाद्- 
हेतुतया क्लानमपि तो दृटा तासां लजामाहमनोज्ञस्वणेघटशोभावानाभोगः परि- 
पूर्णता ययोरुच्चकुचयो स्तयोर्विनिदिते दत्तौ दस्तावेव स्वस्तिको याभिस्ताभिः। द- 
स्ताभ्यां स्वस्तिको ऽन्योन्यवामदक्षिणविन्यासः । यदाह--'मणिवन्धनविन्यस्ता- 
वरा ष्वीप्रयोजितौ । उत्तानौ वामपाश्रस्थो स्वस्तिकः परिकीर्तितः ॥° अराल. 
श्वेवम्--“आया धनुरताकारा कुतितोऽङ्गष्टकस्तथा । रेषा भिन्नोध्वैवछिता अ 

रङेऽङ्गलयः करे ॥' कनकेत्यादिना तासां मोरीतय॒क्तम् । मद्गलकलशानामिवेषां 

दशनेने्टसिद्धिरपि सूचिता ॥ १० ॥ 

अपूत य॑ रन्नधये द्विजेशो द्विजेशकन्या दमयन्तिकापि । 

जगद्धर तच्छ तरिप्पणेऽद्ोऽगमश्ुर्थो रसरारिवासः ॥ 

इति चतुथाः । 



पञ्चमोऽङ्ः । 
„ ~~~ जा योनय कन = -५०- 

चिते महामांसविक्रयप्रतिन्ञया च माधवस्य इमशानप्रवेदे सत्यङ्कवतारः । आका 

शयानेन प्रवेशो योगसिद्विसूचनाय । भीषणा भयंकरी । उज्ज्वलवेशा वि्चुद्धश- 
रीरा । एतदपि योगिनीत्वादेव । षड़धिकेत्यादि । स शक्तिनाथः रिवो ज- 
यति जययुक्तो भवति । काटसामान्ये भवत्विति वक्तव्ये भाष्यकारवचनात्काल- 
त्रितयेऽपि वा लद् । मश्ाननाथख जयेन देमशानसाधनसिद्धिः सूचिता । की- 
र्शः । अविचचलितं निःस्पन्दीभूतम् । विषयान्तरव्यावरृत्तमिति यावत् । मनो यषां 
तैः साधकै्ग्यमाणो ऽन्विष्यमाणः । अनेन ध्यानानुष्ानमुक्तम् । यदाह--हप- 
वणैप्रमाणायं परिकल्प्य सुबुद्धिना । तथा ध्यायेत देवेशं यथा चित्तं स्थिर भवेत् ॥ 
चित्तस्य तु निर्विपरयतयैव । यदाद- "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 
बन्धस्य विषयासङ्गि मुक्तेनिरविषयं मनः ॥' तथाच निराकारोऽप्ययं सहसैव 
न साक्षात्कतारविषरयो भवतीति न योग्यानुपलम्भमात्रेण निरस्य इदयपि कट. 

क्षितम् । राक्तिमित्ाद्यीमादेश्वरीकोमारीवेष्णवीवारादीमाहेन्द्ीचामुण्डाचण्डिका- 
द्याभिरश्मि; परितो नद्धो वेष्टितो भेरवमूतित्वात् यद्रा शक्तिमिज्ञीनेच्छाप्रय- 
न्ात्मिकाभिः परिणद्ध उपचितः। अत एव रक्रीनामणिमादीनां नाथः प्रभुः । अत 

एव जयति सर्वोष्छृष्टो वतते । कीदशः । परु करणनाभिहकण्ठताटभरुम- 
ध्यवर्तिषु शिवशक्रिसंषदटस्थनेषु नाडीसंघदरेषु हृशयधिष्टितप्राणविरेषचलनयोग- 
चक्रेष्विव मध्येऽधिकं प्रधानं यदृशनाडीचक्रमिडापिङ्गलायुपुम्णागन्धारीहस्तिजि- 
हापूषारुणासम्बुषाङुहूश ्धिन्याद्या दश नाञ्यो हुद्रतेकोत्तररतसंख्याघु तियमूध्वौ- 
धोगतनाडीषु प्रथानतमास्तासां चक्रं तस्य मध्ये पद्ममध्यवर्तिसूक्ष्माकारदेशे प्रा 
णाद्याधारे स्थित आत्मा कूटस्थो नित्यो यस्य स तथा! तत्र प्रमाणम्-भारि- 
रःश्रवणं देहं यद्यपि व्याप्य तिष्टति । तथाप्यख परं स्थानं हृतद्कजसमु रकम् ॥' 
इति । स्थितिरपि तस्य तन्न परमात्मतत्वाविभाव एव । यद्रा । षड्मिरधिका- 
दरनाड्यः षोडशसं्यासासां चक्रं तत्र मध्ये स्थितश्चासावात्मा चात्मखरूपः । 

तदु क्तम्--'सवे शिवमयं मतम्? इति । यद्रा षडधिकं यहशनाडीचक्रम् । मतभेदे 
नेते पक्षाः । हृदि हृतपशने विनिहितरूपो ध्यानमूर्तिः सन्यम्तद्विदां रिवसाक्षात्ा- 
रवतां सिद्धिदोऽणिमावेश्वयं्रदः । अत्र मानम्-- ईरः सर्वभूतानां हृदैेऽ- 
यन तिष्ठति । सकर चिन्तयेत्तस्मास्तिद्धयथं सततं शिवम् । ध्यानेन तपरं 
गच्छेत्सवशर्यगुणाष्टकम् । महिमा लपिमाणुतं प्राकाम्यं वरितेशिता ॥ प्राप्तिः 

कामावसायिववं शम्भोरेधर्यमष्टधा? । मरग्यमाणोऽप्ययं केनापि ज्ञायते न तु स्वै. 
ण । यदाह-्यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति त्वतः” इति । यद्रा तद्विदां ताः 



अङ्गः ९ † मारतीमाधवदीका । ९६ 

9० पण 

११९ 4-६ अपि च । १ °उह्धोर्तकि° । 

सिद्धीरुपायदेरकालप्रमाणेतिकर्तव्यताभिर्ये विदन्ति तेषां सिद्धिदोऽभिरषित- 
सिद्धिद इयथः ॥ १ ॥ आत्मनि योगसिद्धिमाद- नित्यमित्यादि । यमह- 
मिदानीमभ्यागताभीष्टस्थानाभिमुखमागता श्रीपर्वतादियाक्षेपात् । कीदरी । 

रिवेखरूपमात्मानं पयन्ती । ठयवशाचित्तेकाग्रतया । अनेन सर्वेषां तत्पकाशो- 
ऽपास्तः । कीदशम् । नियमविनारिनम् । न्यस्तानि देहे मनच्रन्यासैनार्पितानि 
यानि षडक्घानि हृदयरिरःशिखानेत्रकवचाच्राणि तेषां चरे समूहे निहितमारोपितं 

मन्रन्यासेन । यदाह-षडद्गमेतत्कथिते सर्वसिद्धिप्रदायकम् । न्यसेद्वै भक्तियु- 
क्तात्मा साधको ज्ञानचिन्तकः ॥ त्रिकालमेककालं वा ररीरे विन्यसेद्ुधः" । 
अनेनाङ्गावरणसु्तम् । निलन्यस्तेति पठे निलयं प्रदं न्यस्तानीखर्थः । हत्पश्च- 
मध्ये हृत्कमलकणिकायां ध्यानाभ्यासाःसूयैवदुदितम् । यदाद-- षद्यसंकाश्संस्था- 
ने हृदयं तत्र दर्यते । सूक्ष्मो हि पुरुषो ज्ञेयः परमातमा हदि स्थितः ॥ अभ्यासा- 
त्पद्यते सूर्यं परमात्मानमात्मना? । नाडीनां पूर्वोक्तानामिदापिङ्गलादीनामुदयक्रमेण 
वायुपूरणपरिपाय्या जगतः शरीरस्य पश्चभूतातमकसय प्वासतानां प्रथिव्यप्तेजोवा- 

य्वाकाशानां योगरदधिवटाय आकर्षस्तस्मादप्राप्तोऽख्ग्ध उत्पतनेनाकाशयानेन श्रमो 
यया सा । यद्वा अभ्रतमिवाम्रतं देदस्थितिहेतुलात् । तप्पुनर्विन्दुस्थानात्ुण्डलि- 
नीस्लावेणेन स्रवद्रसविशेषो रसनाधःसिथितरन्ध्र्वद्रसविशेषो वा। स हि व्यापकलेन 
पञ्चरन्दवाच्यः । तदाकर्षणात् । यद्रा जगतः शरीरस्य पश्च यान्यमरतानि रिव- 

रक्ट्यात्मकानि रूपरसगन्धस्परंशब्दलक्षणानि निदयानि स्थूलमदाभूतमात्रापरिपो- 
पकानि । योगिनीनां तेषासुपयोगात् । तदाकर्षणेन सामभ्यौदिकं योगिनीनामिति 
भावः । न च उ्यवशलेन निष्कियतयोत्पतनं न संभवतीति वाच्यम् । ल्यस्या- 
न्यत्रापि सामध्यौत् । यदाह-“मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम् । त- 
थापि योगिनां योगो ह्यविच््छिन्नः प्रकीर्तितः ॥* उत्पतनादिमादात्म्यादेवाग्रुवः 
पुरोवर्तिनो मेघान् विघट्टयन्ती द्विधा कुर्वन्ती । अग्रे नभ इति पाठ आकाद- 

मेषानग्रे विषदयन्तीयर्थः । न च नभःपदैयर्थ्यम् ! वनपर्वैतादावपि मेषसद्धा- 
वेन तद्विवटन आकाशगामिलोत्कषांपरतिपादनात् । यद्रा अग्रे नभो नभसि मेघान् 

विघटयन्ती । अग्ेशब्दो विभक्ति प्रतिरूपको निपातः । तस विभक्लयर्थेऽन्ययीभावः। 
अनेन शगकद्रयेन शान्तो रस उक्तः । अत्र भरतोऽपि शान्तस्तु नवमो रसः 
इलाह । स च विषयवैरस्यादुपजायते। यदाह “शान्तो विषयवैरस्याद्रसः संजायते 
पुनः” इति ॥ २ ॥ कपारकुण्डलायाः पूर्वोक्त भीषणोज्ज्वलत्वसुपपादयति-उ- 
लोटेति । गगनतल्गमनवेगो मयि सकलं रमणीयडामरत्वं रमणीयत्वं मनोहरत्वं 
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१२० 9 ग््रन्िबद्धोऽपि० । ९ ग्वृत्तिख° । ७ न्पताकाः । < 
(गन्धमाघ्राय ।) । 'मानरपोनगन्धि° । ९ धूमैः परस्ता- 
द्विमाकितस्य महतः इम । 

१२१ २ शति तद्विचिनोमि। 4 ्दधत्परिपाण्डरं | 

डामरत्वं भीषणत्वमुद्धटत्वं वा केटिसंरम्भनिर्भरत्वं वा संधत्ते समर्थं कुरुते। 'डामरो 
मरो भीमे केलिसेरम्भनिभभरे' । इति रलकोशः । वेगबलादुटोरेन यातायतिन 
स्खटिता या कपालानां कण्ठवर्तिनी माला तस्याः संघशकगितेनान्योन्यकपालसंध- 
षिप्वनिना कराला मूका क्षुद्रषण्टिका यत्र सः। कपालमालोचध्वनिना तद्धनैरभ्रवणा 
न्मूकत्वमिव मूकत्वम् । यद्रा तथाविधक्रणितेन कराला दन्तुरा । विषमेति यावत् । 

द्िणी यत्र सः । कुलयोगिनीनां किद्विण्यादिभ्वनिना सानन्दत्वम् । यदाह- 
'समुद्रधोपषरसंभारकिष्टिणीषण्टिकास्वनैः । सदानन्दो भवेयोगी न निद्रान श्ुधा 
वृषा ॥*इति॥ ३॥ तदेवाद--विश्वगिति । जटानां भारः समूहो निबिडं 
ढं यथा तथा प्रन्िवद्धोऽपि विष्वग्धृरृ्तिः सर्व॑तोव्यापी सन् प्रचलति । गगनग- 

मनवेगादित्यथांत् । विष्वकूशव्दो नानार्थः खषमादिषु पञ्चते तेन षतम् । कृता 

वृत्तिः कृतगतागता कृतमण्डलभ्रमणा खटाङ्गसहिता षण्डा संस्कारेण संतानेन य 
काणो ध्वननं तेन दीधे पटु रमणीयं च यथा तथा रटति राब्दायते । एतेन 
उमरत्वमुक्तम् । सटुङ्गं वाद्यभेदः । वादुरूध्नै पताका धूनोति कम्पयति । धूम 
कभ्पन । दीघान्तः खर तीत्यादिसूत्रे न्यासकारेणोक्तः ! कीटशः। विद्रतानि यानि 
निमौसतया शवरिरांति तेषां श्रेणयः पद्भयस्तासां यानि कुज्ानि गहनाः प्रदेशा 
सतेषु॒गुञ्जन्ध्वनन् । अत ॒एवोत्ताल उद्भरध्वानः श्ुद्रवण्टिकानामजघ्रणक्छृति- 
हेतुश्च । भनेन रमणीयत्वसुक्तम् । ननिक्राणो निक्रणः क्राणः कणः क्रणनसित्यपि' 
इत्यमरः । यद्रा पटुरटनेन रमणीयत्वं पताकराकम्पनेन डामरत्वमत्रोक्तम् ॥ ४ ॥ 
दद तावदिति । पुरणेत्यादिना चिताधूमानां खभावाख्यानम् । अक्त 
म्र्ितम् । परिभजेनं बहिमध्यनिक्षेपपाकः । अम्लरसेनैकेनोनं पञ्च रसं रसोनम् । 
लपून इवि ख्यातम् । व्यते वेष्टयतेऽनेतेति वाटः । हलश्वेति घज । पन्था 
वाटः पथो माथः" इति भागुरिः । नेदीयो निकटम्। पयैवसितं समाप्तं विनष्टं च । 
मश्रसाधनं पुरथरणजपादि । संभारः समूहः । उपयाचितं मनीषिता खीकृतम् । 
यदीयते तु देवेभ्यो मनोराज्यस्य सिद्धये । उपयाचितकं तत्त दोहदं संप्रचक्षते ॥” 
इति हारावटी । खछीरलमिति । “जातौ जातौ यदुकरषटं तद्धि र्नं प्रचक्षते 
इति विश्वः । विदितमुपलडधम् । बिचितमिति पठेऽन्वि्टम् । गम्भीरेदयादि। 
शिकाराः सहजा यख हर्षकोधभयादिषु। भावेषु नोपलभ्यन्ते तदवाम्भीयैमुदाह- 
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१२९ ? न्तन । भवतु पमी । २ न्ता हि । संप्रति । 

तम्॥* इति। अभ्यासात्करणानां तु शिष्टत्वमुपजायते । महरस्वपि विकारेषु त 

न्मायुर्यमुदाहतम् ॥' इति भरतः । उत्तम्भितो बूराकारेण बद्धः कुटिलो वक्रः 
ङन्तलः केशो यस्य सः । एतेन रौद्ररसवत्तोक्ता । कुवल्येत्यादि । य एष 
स्वभावात्नीलनहिनिपत्रवच्छधामोऽपि विगप्रलम्भात्सर्वतः पाण्डुरमङ्ग दधत् । ललितो 
रमणीयो विकटो मीषणो न्यासौ देहन्यासो यस्य सः। ठलितत्वं स्वभावात् । नि- 
कटत्वं रोद्रात् । यद्रा न्यासः करचरणादिचालमम्। श्रीमानतिरम्यः । मृगाङ्कनि- 
रतिशया मा यत्र तादरामाननं यस्य । अत एव हेयता मरगाङ्कपदेनोपन्यासः । 

यस्य वामः पाणिविनयं दरयपनयति । यत्र हेतुमाह । प्रविगल्द खक्पङ्कः खवद्ू- 

धिरकदमः । ल्लचचश्ररं नरजाङ्गं महामांसं यत्र सः। न हि विनीतो रक्तं महा- 
मांसं च धारयति । अत्र पू्ार्धेन ललितत्वमुत्तरार्पन विकटत्वसुक्तम् । भत एव 
व्यक्तसाहसः । महामांसधारित्वेन वीरबीमत्सरसादक्तौ । यदाद-“उत्साहाध्यव- 
सायाद्विस्मयदषांच मोदाच । विविधाद्रन्धविरोषाद्रीररसो नाम संभवति ॥ अन. 
भिमतदरोनेन च गन्धरसस्परंशब्ददोषैध । उत्तेजनैश्च बहुभिर्बीभत्सरसः समुद्ध- 
वति ॥' दधरदिलयत्र नाभ्यस्ताच्छुरिति नुमो निषेधः । जङ्गलं निर्जनस्थाने 
निलिङ्गयां पिरितेऽच्रियाम्* इति मेदिनीकारः ॥ ५॥ परणायिता क्करिता । 
विगकितम्रायो श्रषटम्रायः ॥ व्योश्न इत्यादि । गगनस्योपान्ता ध्वान्तरताभिर््या- 
ध्यन्ते । तमालपुष्पस्तवकरपद्कमिरिव । एवं च प्रृथिव्युपान्तभागेन नूतने जले 
मजतीव । उद्प्क्षेयम् । चियामा रात्रिः । प्रारम्भे प्रदोषमातरेऽपि नीरत्वं निजं 

वनेषु तरुणयति । कीदरम् । वातानां समूहो वात्या तसाः संवेगेन निवसैनेन 
विष्वक् चतुदिरं वितता विस्तारिता वर्यिता वल्याकरारा स्फीता गभीरा या 
धूम्या धूमम नीदारो वा तत्सदृशम् । एवं चान्धकारोपगमाद्ततप्राया संभ्ये- 
त्यथः । धूम्या धूमसमूहेऽपि नीहारेऽपि निगयते" इति धरणिः ॥ ६ ॥ साशंसं 
सप्रा्थनम् । प्रेमेत्यादि । सुग्धदशो माल्यालाला अनुभूताः संभोगे चुम्ब- 
नाद्यो मयि पुनभूयासुः । च्वेष्टाविशेषाः संभोगे वचुम्बनालिङ्गनाद्यः' इति 
कण्ठाभरणम्। कीदर्यः । प्रथमं प्रेम्णा संभोगप्रीव्याद्र इव तापरान्तिहेषुरोम।्रा- 
दिजनकत्वात् । ततो विश्वासमुपेत्य चित्तप्रसादस्परशः । ततः परिचयात्युखाखा- 
दृभेदादुद्धटरागोद्रैकाः । निसगैमधुराः । सहजमनोक्चाः । यास्वाकंसो पनीतास्वपि 
क्षणाननिरतियञचुखघनो लयो ीनता भवति ता चेष्टा मनो रीयत इयर्थः । 
कीटशः । अन्तःकरणस्य मनसो बाह्येन्ियन्यापारावरोधनशीलः । मालतीमय- 
त्वेन तन्मनो बाह्यविषये न व्याप्रियत इत्यथः । जत एवानेकराङ्कातङ्कसंङुकेऽपि तत्र 
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१२४ ४ अतिमुक्तमद्रथि०। 
१२९ १ अपि कणजाह० । २ श्तदङ्कपरिवरतमा०। 
१२६९ १ श्यना तत्सदशेनेनातिस्वदव्पोऽपि न विरे । २ श्म 

मावितात्मजन्मनः संस्का०। 

स्थाने माधवस्य न साध्वसादिकमपीति भावः। यद्रा । तास्ताश्वेष्टा बकुल्वीथ्यादिषु 
यास्तया कतासतास्ता मयि भवेयुः । तासामेव दुरभत्वादाशंसनीयता ॥ प्रथम- 
्रीतिहेतुत्वादालिङ्गनमाशास्ते--अतिमुक्तेत्यादि । प्रियया सह ॒तदङ्कपरिष- 
त्तिमप्यहमाप्रुयाम्। तत्तस्या अङ्क कोड सवैतोभावेन वतेनम्। हृदयालिङ्गनमित्यर्थः। 
अपिर्भिन्नक्रमः । यद्रा तदङ्क परिवर्तनमूरध्वाधः करमेण पुरुषायितमाष्ुयाम् । कीट्शः 
प्रियया कणेजाहे कर्णमूले विनिवैरितमाननं यत्र । ममापि सः । प्रथमपक्षे कणे- 
मूयेऽर्धितमाननं येन सः । (तस्य पाकमूडे पील्वादिक्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ 
इति मूडे जाहच्प्रययः । अतिक्रान्ता मुक्ता यया सातिमुक्ता। मुक्ता सुक्तादा- 
रमपास्य तदर्पणादतिक्रमः। यद्रा अतिमुक्तातिविरला मारत्यवलोकनन्यास ङ्गात् । 
एताररी या मद्रथिता केसरावली तस्याः सतताधिवासेन सुभगः सुरभिरर्पित- 

स्तनो यत्रेति क्रियाविशेषणम् । अविसुक्तेति पाटो न मनोहरः । भवियुक्तत्वदेव 
सतताधिवासस्य कब्त्वात्सततम्रहणस्य व्यर्थत्वात् ॥ < ॥ संभूयेत्यादि । 
तस्यासन्मुखं पुनरपि पर्येयमित्येतदेव प्रार्थये । अद्भपरापनेदुठेमत्वादिति भावः। 
कीटशम् । कामस्य मङ्गलाथं गृहम् । तत्र कामो हृष्टो वसतीत्यर्थः । यद्रा कामस्य 
मद्गरुषटितं हिरण्यघटितं गृहम् । कल्याणं मद्गलं विद्यात्काञ्चनं च तदक्षमम्* इति 

विश्वः । यद्रा अनङ्गस्य मङ्गलानामुपचयहेतूनां सौकुमार्या दीनां ग्रहम् । अत एबो- 
त्मेक्षते। बालचन्द्रकलोद्यात्सरगरदीतैरुत्पादितमिति। अत्रोदयादिति भावेन द्व्या 

भिधानात्नवेन्दुकलाया भवचिताः सारास्तैसुत्पादितमिवेत्यथेः । सकलजनानन्दिन- 
वेन्दुकलातोऽप्यधिकमनोहरमिति भावः । यद्वा ल्यबृलोपे पच्चमी । तेन वाङेन्दुकलो- 
दयं प्राप्यावचितैरिलर्थः। यद्रा बलिन्दुकलोदयास्रतिपन्न्द्रकलोदयादारम्यावचितैः 
पूर्णिमापर्न्तमिलयथोत्। आरभ्येत्यस्य लाभः पश्नमीत एव । तथा च पूर्णेन्दुना 
सुखसाम्यं लभ्यते । कचित्कलोचयादिति पाठः । तत्रोचयात्समूदादिलर्थः । यत्र 
सखे ससुखीमूते खखानि । कतृणि । मिरित्विव परं भूमानं बाहुल्यं विस्तारयन्ति 
चित्ते । अनेनान्तः प्रीतिरुष्ता। इवराब्द उग्परक्षायाम्। एवपाठे विस्मय एवशब्दः । 

बहिःप्रीतिमाद-नेत्रोत्सवोऽलन्धलठाभामिमानोऽनुरागं प्रस्तौति वति । रते 
वमयीत्वात् । समाधिरलंकारः ॥९॥ मानसमोौत्सुक्यातिशयमाद-मम हीति । 

मामकीनः प्रियास्मरणरूपज्ञानोत्पत्तेः संतानः परिणतिसमूहः स्मतिरूप एव॒ मम 
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प्र पर 
१२७ १ ककरोत्यन्तरवत्ति। 
१२८ ४ सप्रति प्रगल्ममानकौणपनिकरस्य म । २ द्ता। 

अस्मिर्हि०। 
-----~----~-----~ 

चेतन्यमात्मतखं तन्मयमिव करोति मारतीमयं करोतीत्यर्थः। कीदशः । प्रताय- 
मानो दीर्घाभवन्। अत्र हेतुः संस्कार भावनाया अतिशयितप्रबोधादुद्रेकात् । 

कीटशस्य संस्कार । सातिशयात्सादरास्स्फुटकाराद्रा बङुलवीथ्यां पूर्वकालसनुभ- 

वान्धजन्मनः। प्रतायमानलमेवोपपादयति--तद्विसदेमौलतीविलक्षणविषयैज्ञा 
नान्तरैरतिरस्छतग्रदृत्तिः । तथा चान्तरा विषयान्तरास्फुरणान्न प्रवादइतिरस्कार 
इति भावः । नन्वातमतखस्य पुष्करपखारावन्निटंपतया कथं मालतीमयल्वमत 
भाह--अन्तरिति । अन्तःपदमिह बुद्धितच्वपरम् । तथा च बुद्धितत्वख या 
प्रवृत्तिः सदजसिद्धो व्यापारः सा यत आत्मतत्व भेदाग्रदस्मरतिभासतें तस्मात् । 

सांख्यदरैने बुद्धेभोँक्तलात् । यद्वा अन्तदेत्तिरिति मावप्रधानम् । तथा चान्त- 
वत्तिलमन्तरवस्थानरूपं स्राददयमात्मबुष्योसस्मात् । खोक्तमेव दशेयति- 
छीनेवेद्यादि । सा प्रियास्माकं चेतसि लम्रा संबद्धा । संबद्धते यथासेभवं 
प्रकारानाद-रीनेव निहुतेव । यत्र॒ यख संबरद्धसखन प्रयक्षोपलम्भस्तत्र 

तद्टीनमिल्युच्यते । यथा पयसि छीनं लवणम् । सर्वत्रा लम्रचसय प्रकारभेदे- 
नोपमामेदाः । पूर्वपूवापरितोषाद्रा । तथा हि । सीनलसखाप्रतिभासत्स्पष्टप्रतिभा- 
सार्थमाद-- प्रतिबिम्बितेव । यत्र॒ खच्छव्याभिदतं चक्षुः परिष्रूय दन्यान्तरं 
गृह्णाति तत्तत्र प्रतिबिम्बितमिद्युच्यते । यथा स्फटिके रक्त पुष्पम् ; प्रतिच्छायाया 
वस्लन्तरसंसगधीनतेनासाहजिकल(त्साहजिकत्वो पवर्णनायाद-- लिखितेव । य- 
स्मिथिकावयवसंयोगाश्रयेण द्रव्येण घनद्रव्योपरि संस्थानव्िरेषवनिर्मीयते त- 
तत्र टिखितमित्युच्यते । यथा पत्रे टिपिः । टिखतस जलाद्युपनिपातविना- 
शितया न चिरस्थायित्वमतस्तदर्थमाद--उत्कीर्णरूपेव । यय॒त्र निविडद्रन्ये 
तादयेन किञ्चिद्वयवविभागः क्रियते तत्त्रोत्ीणैम् । यथा टङ्कादिना रिः 
लादि । असयाप्येकमागडरत्तितया सर्वशृत्तिलार्थमाह--प्रतयप्तेव । प्रत्युप्तमधंरोषि- 
तम् । यथत्र द्रव्यान्तरसंसगिं तत्तत्र प्रदयुप्तम् । यथाङ्ुलीयके मण्यादि । 
अस्यापि दक्योद्धारलानिबिडरसबन्धायाद--वज्रेपघटितेव । यदत्र किञ्चिद्ध- 
नद्रग्याभिषातजन्यकर्मजन्यसंयो गविभागानाश्रयस्तत्तत्र वज्जटेपघटितम् । यथा 

हीरकादि । तथापि लेप बदिश्ैत्तिलादन्तःसंसगर्थमाद-भन्तर्निखातेव । य- 
यत्र संब्धमूर्ध्वाधःसंयोगादिना धतं नोपलभ्यते तत्तत्र निखातमुच्यते । यथा 
मूमौ मूलकादि । निखातलं सर्वरोपणमुप्तलमधरोपणमिलनयोर्भेदः । निखात- 
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१२९ १ भेदुरचयस्त्या० । ९4 भवत्वाघोषयामि तावत् । (उचैः) 
मो° | १ भूतं निन्यज०।९ ग्दुत्ताख्वेतारमुक्ततुभु। 

स्यापि निबैन्धातिरयेन शक्योद्धारतया विवेकादिदुःशक्यलार्थमाद--कामख प- 

ञरभिः शरेः कीलितेव । कीलितस्य प्रतिकीलनोद्धायैतयाशक्योन्मूलनायाद-- 
चिन्तापरम्परूत्रसमूहेन गाढं यथा स्यात्तथा स्यूतेव सीवनं प्रापितेव । जाल- 
निबिडसीवनेनानुच्छेदनीयलमुक्तम्ददो पाधेयामेदेऽप्युपाधिभेदादपौनरुक्तयमिल- 
वपरेयम् । एकमेव हि वस्तु तत्तदुपाधिवेरिषयाद्धित्नवुद्धिविषयो यथा दण्डिङुण्ड- 
टित्वादिः । यद्रा नोऽस्माकं चेतसि सा लप्ना टं संबद्धा । टढसबद्ध एव लप्र 
पदार्थः । श्रो लमः" इ्यादो तथादशैनात् । टटसंवद्ध एव नानाप्रकारेण सि 
रीक्रियते । कामबाणपन्ञकरेन कीटितेव । चिन्ताग्रवादरूपतन्तुसंतला स्यूतेव । 
ननु द्यमप्यदो न युक्तम् । तया सहान्तरख चैवन्यख संबन्धाभावात् । अतो 
विष्रयविषयिभावप्रकारान्मतभेदेनाह-- ठीनेवेति । टीनवं तदात्मतया संबद्धत्वम्। 

विषविषयिणोस्तदात्मरूप एव संबन्ध इत्ति योगाचारमतमनेनोक्तम् । म्रतिनि- 
म्विततेवेति सांल्यमतोपदरनम् । टिखितेवेति सौत्रान्तिकमतोपदशैनम् । तत्र हि 
ज्ञानेन खीयाकारार्पृणं विषये क्रियत इति तत्तदाकारखाभिन्यक्तिः । शिलादौ 
तुरगादिवदिति डिखनसाम्यम्। उत्कीर्णकूपेवेति विष्रयाकारेण चैतन्यपरिणाम इहो 
त्कींर्णरूपता । अतखिदण्डिमतम् । प्रद्युपतेवेति पूवकूपतिरोधानादन्यरूपाविभावेन 

छवर्णरचितभाजनादाविव तत्तद्विषयाकारतया ज्ञानविपरिणाम इति पातज्लमतम्। 

वञजटेपघरितेवेति नैयायिकमतम् । तदीयतामात्ररूपो हि खभावभेदः प्रकारसख 
विषयविषयिभावः । अयं च तावद्रस्तुस्थिरतया वज्रटेपघटनातो न भिदते । 

न्तर्मिखातेवेति विज्ञानवादिमतोपदशैनम् । अचर हि विज्ञानस्यान्त्निंसननान्न 

बाह्यवस्तरुस्ितिरिति । इहापि तथा । एते च विषयविषयिभावविकल्पास्तचिन्ता- 
परकारत्वान्माधवस चित्ते विपरिवर्तन्ते । एवं च चेतसा सदह संबन्धः । पशधा- 
त्कीलनेन वा सीवनेन वा गाढरसंबद्धतां गता भवति लमा । ततश्च तदृशैनं महा- 

पुसुषानुभूतं तसेति किमत्र चित्रमिति भावः । अत्र पञ्चभिरियनेन युगपत्का- 
मवाणविषयत्वमात्मनो निवेदयता दुःसददसाशाटित्वं सूचितम् । चेतोभुव इनेन 

तत्प्मभवस्य तस्य मर्मन्नता ध्वनिता । यथाराक्ति यथायुक्ति यथागति यथामति । 
यथाधीति यथानीति विवेचितमिदं मयाः ॥ १० ॥ माधवः । कोणपनिकायो 
राक्षससमूहः । रौद्रत। भीषणत्वम् ॥ पयेन्तेत्यादि । तमः कठँ । चिता- 
ज्योतिषामौज्वल्यं परभागतो गुणोतकर्षाधानासकटयति । ग्यक्तीकरोति । तमसि 
संनिहिते सति तेजसां कान्त्युत्कषः स्फुट एषेति भावः । कीरस तमः । आ 
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पर प° 

१६० ९. ग्विधसैराधधेरं ० । 
१६१ १ श्धाचानाम् । एते हि० । २ ततपृधुरस्त । ३ ब्दारय 

विवणैदे० । 8 लल्दनगर० । १ ण्हन्त, बीमत्समेवाग्र 

व° | निर्भि्ोत्कृत्य ऋ । ग्प्थूच्छोफमूठ । ८ च 
पिण्डाय । ९ आर्तैः पयंस्तनेत्रः° । 

भोगात्परिपूणतया भीमम् । चितालोकमण्डलस्य पर्यन्ते निकटदेरो प्रतिरोध- 

नीलं मेदुरं लिग्धं चयेन संघेन स्यानं घनम् । यद्रा । पन्ते यः प्रतिरोधोऽ- 
न्धकारस्य प्रसरणनिवारणं तेन मेदुरो मांसलो यश्चयस्ेन घनमिदर्थः। कयः रवाः 

पूतनाः द्मशचानवासिनो राक्षसास्तत्र श्तयोन्येऽपि तत्रल्याः शगालादयः किलकि- 
लाकोलाहलैः किलकिलारूपारावैः सांराविणं परस्पराहानं कुवते । संमदादवर्षात् । 

उत्ता उद्धगश्चञ्चला वा । तारादुद्रता उत्ताठाः । खप्छुपेति समासः । तेनान्यो- 
न्यहस्ततालवन्त इति वा । संसक्ता मिकिता भाकुलास्त्वरायुक्ताः केलयः कीडा 
येषां ते । यद्रा संसक्तत्वेनाकुला केलिर्यषां ते । संसक्त इति भावप्रधानम् । यद्रा 
ससक्ता कुटेन स्वयूथेन केलिरयेषां ते । त्रि पदबहूुव्रीदाइुत्तरपदत्वाभावान्न पुंबद्धावः। 
“सान्द्रे क्षिग्धे च मेदुरः इयमरः। किलकिलटेत्यव्यक्त शब्दः । अविभावितविरेषः श- 
व्दसमूहः कोटाहलः । संपूवाद्र तेरभिविधो भाव इनुण् । तदन्तात्स्वाथऽम्। आदित 
द्विः । शवानां शब्दकरणं वेतालाधिषएरानात् । रोद्ररस इद । त्टक्षणं भरते-- {इति 
रोद्रो रसो दष्टो शे्रैरेवाद्रचष्टितेः । राघप्रहारमूयिषएटमयकम्पक्रियात्मकः ॥ इति ॥ 
॥ ११॥ भो भो इयभिमुखीकरणसूपे संबोधने। निकेतनं गृहम् । अशास्रेत्यादि । 
अराच्रपूतं संमुखपतितसख स्वर्गिणो मांसं राच्पूतमतस्तेषामग्राह्यम् । इदमिति न 

ताटरामिदम्। यद्वा अराछ्रपृूतं शस्रेणाच्छिन्नम् । धातूनामनेकार्थत्वात्। शाच्रहतमां- 

सस्य रणे सुलभतया तेषामस्पृहात इदमतादसमिति भावः।अन्याजं निष्कपटम्। यद्वा 

“इटसिद्धि पणीकृलय सादसायदुपाजितम्। अरच्नपूतं निव्यजमेतन्मांसं विदुवुधाः॥' 

इति परिभाषितमेव। “चछियश्वतुष्पदे प्रषः पुस्षा द्विपदे तथाःइति वचनालस्ाशस्या- 
थमाह--पुरषस्याज्नादानीयो परकस्पितम् । पिक्रीयत इष्टसिद्धि मू्येनेत्यथौत् । विक्र 
यस्य मूत्यसापेक्षत्वात् । यद्रा विक्रीयते दीयते । घातोरनेकार्थत्वात् ॥१२॥ “उचेधु्ं 
तु घोषणा इत्यमरः । वेतालः दमशानदेवताकिङ्धरः । तुमुलं रणसंकुले" इयमरः । 

तेषामन्योन्वस्पधेया रणे संकुलत्वम् । अविभावितारथत्वेनान्यक्तत्वम् । प्रचलित 
उच्चावचः । संकटो व्याप्तः । कर्णेत्यादि । उत्का ज्वाला युखेयेषां ते उत्कायुखाः 
दगालमेदाः। तेषां सुखैनभ आकीयते । व्याप्यते । यद्वा उल्कामुखा एतन्नामग्रसिद्धा 
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१३२ २ क्कयनपरिणमन्मेद् । ६ शपिशाचाङ्गनानाम् । तथा 
हि 1 अच्च" । 

१३६९६ २ स्रहयराः कपा०। १ कथं द्रागतिमहान्तभी° । 

एव रणवासिनो जन्तुभेदाः । कीटदीः कर्णसमीपविदी्णसक्ताम्यां विकटं करालं 
यद्यादानमास्यविकारस्तेन दीप्तोऽभिर्येषु । उ््वाधःस्थितदष्रणां कोरिभिर- 
परविसङ्टेः संकुठेधिकरालवं । सर्वतो धावद्धिः । विदुत्पुञ्ञतुल्यानि केश्चनयन- 
भ्रूदमधुजालानि यत्र तैः । पिङ्गलत्वात्केश्चादीनां विदुत्तुल्यता । अत एवोल्का- 
मुखः शगालान्यो जन्तुभेद इति पक्षः साधीयान् । उत्काप्रकाराषटक्ष्याण्यन्य- 
दालक्ष्याणि विद्युष्काणि दुर्बलानि दीर्घाणि वपूंषि येषां तेषाम् । एतेन दुर्बल- 
त्वमुन्तम् । श्रान्तावोष्स्य कणी इत्यमरः । केरत्यादो पूवेनिपातविधेरनित्य- 
त्वाद्धृशब्दमपदाय केशश्दस्य पूवनिपातः । रक्ष्यशब्दो ण्यति यक्रारवान्. । 
कर्मणि घलि तद्रहित इदयवधेयम् । अद्धूतरसोऽयम् ॥ १३ ॥ अपि चेति। 
अपिजुंगुप्सायाम् । चः समुश्चये । गदामाह-पतदित्यादि । एतलपूतन- 
चक दमश्ानप्रेतसमूह आलोक्यते । किं कुवेत् । अलयाङुलतयाक्रमेण युगपक्करृतो 
यो ग्रासस्ततोऽधे भूमौ पतितम चर्वंणेन मुख एव स्थितम् । तत्र भूमिपतितैर- 
धमुकतेर्मनुष्यमांसविषसरुच्छिटेः सर्वत्र ग्रकान्कोकानारण्यकुक्ुरादीनुतपुष्णसुट- 
न्कु्वैत् । अक्रमत्वं प्रतिपक्षशडूया । अभिलाषातिशयाद्रा । कीटशान् । अहमह- 
भिक्या मांसप्रदणादीषद्धपेरमव्यक्त शब्द् यथा स्यादेवं रुदतः । एतत्त कुष्ुरेषु 

स्फुटमेव । कीरशं पूतनचक्रम् । खञूरदुमदघ्रा तत्रमाणा जङ्ग यसय तत् । एतेन 

जदानां प्रन्थियो गित्वककैडातवनीरसत्वलोमरन्वानि दर्ितानि । असिता द्यामा या 

त्वक् चमे तया नद्धाः सवतो विस्तीणी याः ज्ञायवो नहर" इति द्यातास्ताभि- 
मन्थिषु संपिभागेषु घनानि दृढान्यस्धां पञ्नराणि येषां तादशा जरन्तो जीर्णाः 
कदूला मांसादिङ्ूल्यास्थिमागा यस्य तत् । वृकपदं दगालदुपलक्षणपरम् । (कोक 

ईदाम्रगो वरकः" इत्यमरः 1 यद्रा 'शालाव्रक्ाः कपिक्रषटश्रानः* इति नानार्थऽमरद- 

रोनादेतस्ेवेकदेशो कशब्दः । तेन भीमृभीमसेनादिवदस्यापि तावदथप्रतिपाद्क- 

तेलवधरेयम् । यद्रा व्रेको “घोष इति स्यातः । "विघसो भो जनशपेऽपि इत्यमरः। 
(स्याच्छरीरास्ति कङ्कालः! इत्यमरः ॥ १४ ॥ विहस्येति । अतिसाचिकेऽपि 

मयि भीपणत्वममी पूतनाः कुवैन्तीयसंवद्ध क्रियया हासः । यदाद--*असंवद्ेस्तु 
टासः । स्याद्राप्नपभ्यक्रियादिभिः * इति । प्रकारो वेलक्षण्यम् । ततेत्यादि । 
एते पूर्वाक्तादन्ये पिशाचा विस्तृतदीर्धजिह्वाभीषणसुखविवरं विदायं व्यादाय 
द्ग्धपुराणसोहिणानामिव युति दधति धारयन्ति । दग्धत्वेन इयामत्वं पुराण- 
त्वेन जीर्णत्वं द्रदितम् । रोदिणो "रोहण इति ख्यातस्तङः । “धोधरात्ति इति 
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पृ पण 

१६३४ १ न्पिकाप्रकरे° । निःसच्वता पिशाचानाम् । ३ ष्वू- 
त्कारस्वर्गित० । २ व्चण्डडात्क्रति° । ९ अन्तः- 

रीणकरङ्कककैरतर० । 
ल्यातो वा । रोहितोऽपि स एव। अत एव रोहितः फएीटनाशकः” इत्यमरोऽपि । 

रोहणानामिति पाटे रोहन्तीति रोहणास्तरवस्तेषामिव्यर्ः । ललत। चलताज- 
गरेण सर्पेण भीषणच्द्द्राणाम् । निष्कुहः कोटरं वा नाः इत्यमरः ! तदिह 
कोररेणासमजगरेण रसना रोदहिणेन पश्चाच उपमीयन्ते । भयानको रसः 
यदाह--'विकृतरवसन्वदङनसंचासारण्यश्यन्यग्रटगमनान् । गुसनरपयोरपराधाच्छरृत- 

श्र भयानको ज्ञेयः ॥' १५ ॥ वीभत्स घणाकरम् । निभियेत्यादि । अयं प्रेतरङद्ुः 
व्रतसूपो रदः क्षुधानिदयुष्यच्छरीऽरोव्यग्रमनाकरुलं यथा तथा क्रव्यं मांसमत्ति 

खादति।किंक्रःवा। प्रथममादा क्रत्ति चमं निर्भिय निभिन्नीकरलय पश्चादुक्कृत्य छित्वा 
उन्करत्येति पाटे चम॑कोपाक्र्रणमत्कतैने तन्पुनः पनः करत्वत्यथः । अथानन्तरं 
रुना महनोन्छ्योकेन भूयांनि वहूनि मांसानि जग्प्वा भक्षयित्वा । कीदश्चानि। 
अंसयोः स्कन्धयोः स्पफिचोः करिमांसपिण्डयोः प्रे कायपश्वाद्धागे पिण्डयो- 
अङ्कापाश्वान्यभागयोरादिपदान्कक्षामूटाद्चवयवेषु सुलभानि । उच्छरनलात्तपाम् । 

उग्रपृतीन्युत्कटगन्धानि । धृभरत्सेधेति पाट प्रधुनोन्सेत्रन कायेन बहुतां गतानी- 
व्यधः । यद्रा उन्सेधनान्रया भूयांसीत्य्थः । 'उत्सेध्रः काय उन्नतिः इयमरः । 

कीथ्डो रदः! आतस्त्वरावान । पय्स्तमितस्ततः धिम नत्र यनसः । एतदुभयं 
रपु प्रनिद्धमव । अन्नःप्यस्ननेत्रः" इति पटिऽन्तमध्य स्थितनेत्रः । रङ्न्वेन 

कोटराक्नत्वादिन्यथः । "आत्तन्नाय्वनच््रनत्रः' दति पाट आनानि गृहीतानि लाय्वन्- 

नेत्राणि येन सः । अन एवान्त्रायुल्याटिनाय प्रकरटिनदन्तः । दो्बल्य्रकषणा- 

तप्रकटितदश्चनन्वम् । अद्ग्धान्को डीकरतान्करषरान् क्पाटादाकृषप्येत्याक्षपान । 

अन्य्रथापादरानानुपपत्तिः । कीरशं क्रव्यम । अध्थिपुं यन्मति्रति तन । स्थपुट 

गतमपि निम्नोन्नतविपमस्थानगतमपीन्यर्थः । अन एव रदः । शच्या सिचा 
करि प्रोधा' इन्यमरः । "पिण्डः खण्डऽङ्गभदे स्यात्" इतिं मदिनीकारः । करदो 

मस्तकेऽपि स्यात् ` इति धरणिः । अयं वीभत्सो रसः ॥ १६ ॥ निष्टापेत्यादि । 
एतसऽ्पि कुणपभुजः दावभक्षक्ाः पिशाचा बह्वीभ्यधिताभ्यः प्तक्ायानाकरृध्य 

तेषामेव जङ्घानलकं जङ्घाप्रधानमस्थि निष्कुष्य विगतमांसावरणं कृत्रा मज्ज- 

धाराः पिवन्ति । मज्जास्थिमध्यस्थितक्नदः । कीटक्षीः । आराहूरत एवोद- 

यिनी टैम्बमानाः । द्रवमयत्वात् । यद्वा आरात्समीपे पिबन्तीति योजना 1 

“आरादूरसमीपयोः° इति विश्वः । चिताभूयस्त्वेनातिभीष्रणतोक्ता । कीटशान् । 
निष्टयेनेषत्तापेन सिदयन्त्यदभि येषाम् । "पदन्न-' इव्यादिमूत्रेणादक््द- 

मा० २९ 
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१३५ ९ देहोत्कम्पः स्ख । 

१३६१ ९ अम्ब सिणहमअहिअए हदा" 

व्दस्यासन्नदिशे्षटोपे रूपम् । अरध्र इति पाठो न युक्तः । तृतीयादावस्थीद्यादि- 
नानद्विधानात् । यद्रा प्रतकायादिति पत्वम्यन्तः पाटः । अतोऽस्भ इति प्च 
म्यामनरि रूपम् । चिताभ्य इति ल्यच्लोपे पञ्चमी । निसस्तपताविलयनभ्यारत्तौ 
पत्वम् । क्रथनेन पाककरमेणङ्गषु परिणमनीयेन्मेदो येषां तान्संष्टधूमानपि । 
कीररां जहानलकम्। उत्पक्रमुच्छनं कृत्वा पकमत एव स्सनरीरं मांसं य- 

स्मात् । यद्रा उत्पक्तेनोद्रतपाकेन घसि मांसं यस्मात्। उत्पक्र इति भवे क्तः। 

प्रचलन्तः रिथिटीभवन्त उभयतो जानूरुपवेणो गुल्फाच्च ये सन्धयो ऽस्धरां पर- 

स्परमिलनस्थानानि तर्निर्मुक्तम् । प्रचलमिति पाठ उभयतः पाश्वाभ्यां प्रचलम् । 
भत एव सन्ध्िपरिमुक्तमिलयथः । "कुणपः शवमच्नियाम्^इयमरः । नलकं नरहडः 

इति स्यातम् । "सर्र" इति स्यातं वा । बीभत्स एवात्र रसः ॥ १७॥ अदो इति 
वीमन्सराङ्गारदर्नेनाश्वयैम् । प्रादोपिक्रो रात्रिप्रारम्भजः । ङ्गरबीभत्सयोः 

प्रस्परविरोधेऽपि संस्थानसाम्यात्संभेदाभास इद् । प्रसाधनाचाचत्र शङ्गरः। य- 

दाह--"कतुमाल्याठकारः प्रियजनगान्धर्वैकाव्यसेवाभिः । उपवनगमनविहरः 

*एद्ु।ररसोऽपि संभवति ॥ ̀  अत एवाय शोकः कण्ठाभरणऽपि रससंकराभास 

उदाहत इति । अन्ञ्ररित्यादि । एताः पिशाचक्ियः कान्तेः संभूय मिलित्वा 
केपालचपकेरस्थिन्ेदसुरामजमयानि पिवन्ति । कदर्यः । अचर रचितो मङ्ग 
लाथं प्रतिसरो दस्तसूत्रमूणामयं याभिस्ताः । अवेधन्यचिदहं मद्गलप्रतिसते 
भवति । यद्र प्रतिसरः कट्ूणम् । तदप्यवेधव्यचिद्रतया मङ्गलम् । "कङ्कणे 

करून च भवेत्प्रतिसरोऽचछियाम्' इति मेदिनीकारः । चछ्रीदस एव रक्तपश्च तेन 
न्यक्तमुत्तसं कणभूषणं बिध्रति याः। सहसा शीघ्र हत्यश्ममालाः पिनह्य णरिधाय । 
ह्पद्मस्य भ्रेततया पुण्डरीकपदेनोपन्यासः । यदाह-्रादशाङ्घलसंपूर्णं श्रेते 

ह्दयपदूजे" इति । मालाया मनोहूरतयान्या मा गृद्वातिति परिधाने शीघ्रता । 
सत एव प्रीताः रक्तकदमकुङूमवत्यः । अत्र पिबन्त्यस्थीत्याद् यतिभङ्गशङान 

कायौ । संधिङृतपद्विच्छेदे तस्यादोषत्वात् । ̂ रेवां दरक्ष्यस्युपलविषमाम्” इत्यादौ 

तथा दशनात् । ̀ चषके पानपात्रे स्यात्" इति हारावली । इद बीभत्समिश्रः *रङ्गा- 
ररसः ॥ १८॥ ज्ञटिति शीघ्रम् । विभीषिका परभयदायिनी रेद्ररूपता । तस्याः 

भकारा भदा: । अपक्रान्तं प्रपष्टाय्य गतम् । निःसला इदयनेनात्प्रोदिरद्दिता । 
महामंसविक्रयादपि नेष्टलमि इति निर्वेदः । विचितो व्याप्तः । तमोग्या- 
तत्वेन कथं निचितत्वज्ञानमित्यत आह -दइयमिति । गुञ्जदित्यादि । ध्य 
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१६७ ४ शनिश्चुम्मनिभेरन० । ७ गरिषद्यक्तद्धि वः कीडि० | 
----~-~--------------------~-~> 

सरित्युरत एवासि । पारेर्मशानं रमश्चानपारदेरो। “पारे मध्ये षष्या वा” इति स- 
मावः । कुज एव कुटीरोऽत्पा कुटी तन्न या कोरशिकधटा पेचकसमूहः । गुज्ञ- 
न्तीनां कुमकुटीरकोशिकघटानां घु्काररूपं संवलितं प्वनितम् । कन्दच्छरगालानां 
डाकृतिडत्कारः शब्दविरदोषः । अनयोद्र॑नद्धः । ताभ्यां शतः पूरितो यः प्रागमा- 

रोऽग्रतटं तेन भीषणेस्तटैकक्षिता । रक्षणे तृतीया । अन्तरभ्थन्तरे शीणाल्लटिता 
ये करकाः कपालानि तेषां ककरो भप्रावयवः "काकर' इति प्रसिद्धो वा कर्करो 
यत्र । अत एव तरतां संतरणशीलानां संरोध्यवरोधकः कूलः कूटविदारको 
यः खतो निरगमस्तेन धोरो घधैरोऽव्यक्तरूपो रवः शब्दो यत्र सा। तरःसंरोधीति 

पटे तरसा वैगेन संरोधि गमनविरोधि । ककंरेण टदेन तरसा संरोधीदर्थः। 

अल्पा कुटी कुटीरः खात्” इत्यमरः । घटाशब्दः समूहमात्रवचनोऽपि करिष- 
टादौ तायन्तिकस्स्य प्रयोग इत्यवधेयम् । घुःकरारडाकरतीं अनुकृरणराग्दौ । 

क्रचित् फा्रृतीति पाठः । तत्रापि फाक्रृतिरनुकरणशचष्द एव । "केषफेर- 

वजम्बुकाः' इत्यमरः । (तटः प्राग्भार इत्यपि" इत्यमरः । ककरो भप्नभागेभ्पि 

टृढेऽपि खण्डितेऽपि च” इति धरणिः । तदिह करङूककरसंकुलनदीप्रवादस्तीरं 
पातयति घररयवं च कुरत इति 1 1 (४ 1> थ् ५ ॥ ८! \।१५ २८ 

हा योगेऽपि न द्वितीया । हाशव्दस्य रोकवाचिन उपग्रहात् । तस्य च सत्रोधने 

प्रथमाप्रयोगान् । तदन्यार्थ॑स्य योगे द्वितीयेति न्यासः । अद्रमुतरे घ्रीरल्नापद्* 
रस्य सूचितत्वाननेपध्ये भणनमिदम् । नाद् इत्यादि । अयं तावन्नादः श्रोत्रयोः 

संवादं पूर्वाप्रलम्भाकारतमेति । कीदशः । विका त्रस्ता या कुररी द्पूतीः 
इति प्रसिद्धा पक्षिधूुस्तस्याः कूजितवत्निग्धः न्नेदलस्तार उच्शध । त्रासान्मा- 

लल्यास्तारो नादः । अत एव चित्ताकर्षी प्रियत्वाचित्तानुकर्षकः । परिचित इव 

पूरवमुषलय्ध इव । अत एव श्रोत्रसंवादितास्य । परि वयश्च शंकरे तत्त: । यदि 
शरोत्रसवादमेति कथं तर्दौवकार इलयत आद । अन्तर्भिन्नं द्विधाभूतं संशयाक्रान्तं 

हृदयं भ्रमति दोलायते । उभयत आकषौत् । अत्र मालतीगमनासभवास्संवादस 
च स्फुटत्वात् । यद्रा अन्तर्भिन्नं विद्धमसंभवेनेव्यथान् । तथा बन्धुगतानिशराद्रा- 

कलङ्काप्रयङ्गं विहरति । करादीनि कम्पन्त इवर्थः । तस्याः कथमिदह्वस्थान- 

मिति भयादेदस्तम्भः । यदाह--ददष्व्याधित्राघ्रोषायैः स्तम्भः संभवति। चिन्ता- 
स्तिमितत्वाद्रतिश्च स्खलति" । कथमकस्मदेव ममेदं वृत्तमिति विमर्शामाद-- 

कोऽयं प्रकारः किंनिमित्तं लेदमाविष्करोति । किमेतत् । सैवेयं किमन्यद्वा तन्त 
ल्यमिलयर्थः । समुग्धिमिति पटे कर्णषीडां करोतीत्यर्थः । नादधुखा मोदात्॥२०॥ 
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१३८ 9 गनिष्पीडनस्फारफुटत्फणा० । च्छटाछनभी० । 

करारेत्यादि । अयमुत्थितकरुणरसो ध्वनिः कथं वा संभाव्यत इत्यन्वयः । 
उचरचृततिष्न । वितकंसंग्रधारणमाद- नन्विति । ननु संभावनायाम् । ईदा 
संभाव्यमानजातीयानामनिष्टानां जनवधानामिदं करालायतनं स्थानमिति संभाग्यते 

॥२१॥वभ्यचिद न्यस्तालक्तकेत्यादि । माटती | अत्र भगवति कामन्द्कि इति शे- 
षः । चिरस्य बहुक्ायम् । एकयुभस्थाने । एकमुखमिति पाट एकमुखमेकवाक्यताप- 

न्म् । माधवः । हन्तेति । निश्वयलामे । कापालिकी । सावष्टम्मेलयादि। 
देवि, युष्माकं क्रीडितं त्र्य वन्दे । कीदरम् । सादरोपो यो निञुम्मो निदेययन््रणं 

कृरणभेदस्तनः संञ्रमादानमतो भुगोटस्यावनिचक्रसय निष्पीडनन न्यत्नदधोगच्छत् 

केषर प्रद्रासि यस्य करर्मस्य तस्य कम्पेनाङ्गचालनेन विगलन्ती आ्रदयन्ती ब्रह्माण्ड- 

सण्डस्य द्थितियत्न तत्तथा । अनन भूक्रम्प उक्तः । तथा च नप्रीभूनभुगोटे त्- 

णवानामुत्सेकात्पातालतुल्यग्टतरिवरे प्रक्षिप्ताः सप्तार्णवा यत्र तत्। नन्दितिभरव- 
समभ च प्रकटविमवम् । उन्तिप्तातु मक्रपाणिनियुम्मोऽयं निगयते । अ्गल्योप्रा- 

शिताः सवाः परादाप्रनलसंचरे ॥* इति भरनः । (कटाहे च कपटेऽपि प्रष्रास्धनि 
च कपरः" इति साश्रतः । नास्येश्ररीवर्णनमिदम् ॥ २२ ॥ दण्डकमाट--प्रच- 

टितेत्यादि । देमि, युष्माक तण्डवमुद्धतं तन्यमम्ाकमभी। अश्भनाश्चाय 
तुष्टया आनन्दाय च भूयान्। अरिष्वा इति पाट रिष्टिरदुभं तदभावोऽरिश्रितदय। 

सनन माव्यगिष्रर्धपूचकदण्डो ऽयुक्तः । यदाद -'अ।कस्मिकममवद्ध समर्धमिव 

यद्धवेत् । वाचामन्तं स दण्डः स्याद्धाव्यनिष्टाश्र॑पूचकः" ॥ रिष्टिः ख नायम 

षषी" इति मदिनीकारः। अरिष्रितु युभाघ्ुमे' इत्यमरः । यद्रा करुकारो देवमान। 
स्यात्" इमि कोशादशब्दासंुद्धो गुणे च दहे अः देवमातः इष्वा अभो भूया 

दित्यर्थः । कीटसम्। प्रचलितिगजासुरचर्मप्यन्तेषृत्नमतां नखानमावात्ित्नान्स्कु- 
रिताटवीमस्तकरस्थचन्द्रानक्षरदमतय्य श्योतनाप्रतेन जीवन्तीमिः कपालावटिभिर्ु- 

ण्डमालभिभुक्त्रण्डाद्रदासेरतयुचदसनस्नसतां वहुभुतगणानां प्रवृत्ता स्तुतियन्र । 
यद्रा भूतगगः प्रव्त्ता प्रवर्तिता स्तुतिरत्र तत्। अन्तर्भावितण्वर्थः। यद्रा प्रचलितः 

करि चर्मरूपोऽवयियत्र तत् । पश्चात्कर्मधरारयः । तथा ताण्डवाडम्बरायासेन श्र- 
सतां दयामसपरणां काय्य केयूराकारग्रन्थयस्तेषु निष्यीडनेनोत्फाल उद्रतमुखवि- 

कारस्तरलीो वा कुटरिवस्तारिताङ्गवयः फणापीठः । विस्तारितया पटेन रूप- 

कम्। तनो निगतविषाप्नेश्ज्नृम्भणेनाधिक्रयेनो डामरः केलिसेवस्तु(?) रसातिरयो भ- 
यक्ररो वा विष्रमो वा व्यस्त इतस्ततोगामी विस्तारो दीर्घा यो दोःखण्डः समूहस्तेन 
पयोसितः क्षिप्तः पर्बेतो यत्र तत् । देव्या अनेकबाहुशाठितया दोः खण्ड इत्यु- 



अङ्कः ५ | माटतीमाधवटीका । ७३ 

*9, प० 

१६९ १ ग्प्रमादः। २ °एम्भक्यो०। ९ श्ा दई माह०। 

१४० २ (शन्नमुयम्य 1) यदस्तु तदस्तु न्यापादयामि । चा°। 

१० स्त्यक्त्वा शङ्कां प्रछापनिरगं । 

क्तम् । (अव्जादिकदम्बे खण्डमश्रियाम्' इत्यमरः । तथा उवलतानटेन पिङ्गलं य- 

नेत्रं ललाटलोचनं तस्य च्छटा ज्वालानिभमप्रसरस्तस्य सटेन विस्तारेण भीम 

यदुत्तमाद्गं शिरस्तस्य त्रमिमेडण्लकरारेण भ्रमणं तया प्रस्तुता प्रारय्धारातचक्र- 

क्रिया वदविप्रज्वलिताधका्रविरोषकर्म तया स्यूता इवेकत् प्रतिबद्धा इव दिग्भागा 
यत्न तत् । तथातिमदहत्सट्द्गाप्र्वजोत्कम्पाद्रिक्षिप इतस्ततस्तारागणो यत्र तत् । 

तथा हृष्रकटपूतनोद्धय्वैताखानां ताटेन कटकटेन स्फुटत्कणीत एव संभ्रान्ता 

तरसन्ती सत्वरा वा गारी तस्या निविडालि्गनेन हृष्यतत त्रयम्बकं शिवमलयथ॑मा- 
नन्दयति । आभीक्ष्ण्ये णिनिः । सारो निक्रुत्रे विस्तारे" इति विश्नः । “शङ्गमग्र 

पि कीर्तितम्" इति शाश्रतः ॥२३॥ माधवः | धिकरप्रमाद् इल्यत्र वर्तत 

दति क्रियाध्यादहारः। तत् 'उपपदयिभक्तः कारकविभक्ति्वलीयसी' इति धिम्योमे 
द्वितीयां वाधित्वा प्रथमल्यवध्रयम । न्यस्तेत्यादि । सेय भुरिवसोः सुता यस्याः 

करत मवं दुःखमनुभूयत पाखण्डचाण्डाल्योगचिरं संमुखं गता । प्राखण्डेषु चा- 
ण्डाटोऽसोा । तदूर नविरुद्रक्रियाकारिन्वान् । यदाह न भु्रीताक्पत्रेषु च्रीवार 

नवे घातयत्" । यद्रा । प्राखण्डाचते। चाण्डाला च । निपिद्धच्छिय्वान् । य 

दाट्--अवभ्यास्तु समास्यानाः स्वयोनिगनाः वियः" । चाण्डाटन्वादेव पाषा 

रम्भवनोमारणप्रव्रत्तयीः । न्यस्ते अस्क्तकरक्त माल्यवमन यस्यां सा। एनद्रध्य 

विदम् । यथा मरगी वकयोः संमुखं गता तथव मीरः । म्रगीदययनन मयचलनेतन्न- 

तोक्ता । वसोदवनाभेदम्य । एननास् पुचित्मुक्तम् । म्रयो्यमस्य मुखे वर्नते। 
अत एव हाशब्दः परिरेवित च्रीरन्नमपि वध्यन इतिं । निन्दायां धिगिति । वि- 

प्रादे कष्टम् । कापऽनिष्रम् । अस्तानष् कर्णा द्या यत्र । एताटशो विपरेरा- 

रम्भः कोऽयम् । निन्दितोऽयम् । कीदगवा । पकरि चित्के परिग्रश्र क्षप निन्दा 
प्रकारयोः" इति विश्वः । कर्णोऽयं रसः । “इष्वधद्रानाद्रा करुणरसो नाम सं 

भवति” । इति भरतः । चण्डाटोऽपि च चाण्डालः” इति राब्दभदः । दुण्य- 
पुष्पस्रजा माल्यम्" इयमरः ॥ २४ ॥ न्वं भद्रेव्यादि। प्रदर्षिगीच्छन्दमा शरै- 
कावम् ¦ चाण्ड भगवतीदाव्रिमाधम् । हे भद्रे, यस्तव दयितो वष्टमल्वनेषरस्तं 

स्मर । गृर्लान्स्मरणमस्य । यदाद-- "पतिरेको गुरः घछ्रीणाम्' इति । यद्रा महु- 

पहरणीयत्वेन स इह जन्मनिते वष्टभो न भून एव । अतो जन्मान्तरेऽपि त- 

स्मभाय नं स्मर । यदाह-धयं य चापि स्मरन्भावं लयजयन्तं कटेवरम्। तं 
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१४३ ४ व्कथं वर्तताम् । 
~ 

तमेवेति कौन्तेय सद। तद्धावभावितः ॥" इति । कृतान्तो यमः । माटती । 
प्मरणमाह--यस्मेयत्र अधीगर्थ” इति कर्मणि षष्ठी । यस्य गुणमिति वा । अन्तकाले 
पाधवम्मरणं मुक्तिहेतुरिति कटाक्षितम् । कपालकुण्डला । हन्त खेदे । कामः 

नद्कीमित्रपुत्रत्वान्ममापि माधवस्तादश एव । तदनुरक्ता चेयं कथं वध्येति खेद 

इति भावः! अत एव तपखिन्यनुकम्प्या। अघोरघण्टः । उदष्टां वाचा प्रति- 
तानाम् । उपनिदहितामुपढे।किताम् ॥ २५ ॥ माधवः । कफोणेरधोभागो मणि 

वन्धपर्यन्तः प्रकोष्रः । विक्षिप्यप्रसाय । खद्रहस्तवलेन बाहुमध्येऽपसरारमं 
जातिः । प्रतिदतो निराकृतः । अपसद निन्दित । मरणेत्यादि । सोऽयं तव 
मित्रं पुरत एव वर्तत इलयाक्षपात् । यो बकुलवीभ्यादिपुं सानुरागददयैनप्रसन्नया 

लया स्वीकरतः । मरणसमय इत्यनेनानुराग उक्तः । यदाद-- “सादसानुरक्त हि 

श्रिया भजन्त" इति । तत्र मुक्ताशक्रो निर्भयः । पाखण्डादिति भावः । अत एव 
ग्रतपिन निरमेलोऽनभिभाव्यः । प्रटापरेति पाठे दा नाथ, माधवेयादिमारतीप्रल- 
पन निरगील उच्छृङ्खल इयर्थः । लयक्रला शङ्भामिति पाठं शद्धा भयं लजादिकं वा 
यकृला श्रतापनिराकरुलो वा प्रतापरनिरद्ृो वैय्थः । यद्वा शरं यक्ला यं प्रति 
त्वया प्रकटितो निजन्नेहः सोऽयमिलयथः। यद्रा अयं कीटशः। प्रकादितात्मन्नेदः । 

मरणसमये रक्षणादिति भावः । हे सुतनु, अत उद्रत कम्पं यज। असो पापःसं- 

ग्रयेव पाप्मनो निपिद्धाचरणद फलं मरणषूयसुग्र तीत्रमनुभविध्यति । संप्रतीलयनेन 
म्रहृतोपयुक्त निजाप्तत्व पौस्पं च ध्वनितम् । कीदटशस्य । प्रतीपो विपरीतो वि- 
पाको विरुद्रपरिणतिय॑त्र तद्य । अनुमवततीदत्र वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्रेति 

भविष्यति ट् । -्ारवीरसंभेदोऽत्र ॥ २६ ॥ अघोरघण्टः । अन्तरायो 
विघ्रः । कपाटलक्रुण्डदा । भूमिः स्थानम् । मालती । तरासातिञ्चयाचिरान्निः- 

शरासः । अत्रोपरि सौधोपरि । अलिन्द "ओ" इति प्रसिद्धे । यूयमिति । अः 
हमवला सप्ता चान्येनानीता यूयं धीराधीरा विबुद्धा अपीदानीमिह किमथमागता 
इत्यथः । त्वदित्यादि । हे भीर, महामांसविक्रयाय ईमशाने भ्र्मस्तव कन्दि- 
तान्याकण्यागततोऽस्मि । मदामांसविकयफलमाह-- त्वदिति । त्वद्विवाहेन धन्यज- 

न्मा पुण्यजन्माहं भवामीलयभिनिवेशेनातियन्नेनावेरोन वा कदभ्यमानः पीच्यमानः। 

अतस्त्वां विना न मे जीवनमिति संभाव्यमानफरुतया मांसविक्रय प्रनृत्तो ऽस्मीति 
भावः । प्वत्पादपङ्गुजेति पाठे प्रेयसीचरणम्रहणस्य मान एव कतेव्यतया मानप्र- 

सादनमेवोत्तरोत्तरं चरितद्याशंसितवान् । अत एव सलज्जमित्युक्तमिति भावः । 
“धन्यः पुण्यवति स्मरतः' इति बिभ्र: । कुत्सितोऽथः कद्थः । भीर इदयनेन रो. 
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१४४ ९ ठिन्नस्कन्ध 

द्नोपपत्तिरुक्ता । तदिह व्वन्निमित्तमहं साहसी त्वं पुनः कीदशीति न जान इति 

तात्पयैम् ॥ २५ ॥ माङती । अत एव हरषविस्मयवकादाह मार्ती- 
कथमित्यादि । परिभ्रमणमितस्ततो गमनम् । आत्मनिरपेक्षः स्मशानध्रमणेन । 
माधवः । विस्मयेष्टो नु खट भोः । काकताटीयमचिन्तितोपनतम् । यथा 
काकागमनतालपतनयोरेकदा संभवो देवाधीनस्तयेदभपीर्थः। राहोरित्यादि। 

दैवाद्विधिवरादासाय प्राप्य । अर्थाछियाम् । अस दस्योरस्य खदपातविप्रया- 
त्मेयसीमाकर्ैतो मम चेतः कथं वर्तताम् । नवनवरसोदयात्तत्न जन इत्यर्थः । 

कामिव । राहोराननचरीमिन्दुकलामिव । कृपाणपातविषयामिति पाठं ख्गेप- 
तनस्य विपय आश्रयो यत्र तामेतादशीं प्रेयसीं प्राप्य कथं मम चेतो वर्तेतामिति 
योजना। यद्रा भसय कीदद्यस्य । आच्छिन्दतो द्विधाकतुमुयतस्य । प्रियामि- 

लयात् । ततो जीवनाभाव एवास्या इति भावः । चोरिकयापदरणेन दस्युलम् । 
तदिह प्रथमार्धन हेतुरुक्तः । द्वितीयेन फलमाद-आतङ्कचित्तचमत्कागद्विकलं 
नत्वस्य निसगसाधिकस्य भयमिति यद्यपि तथापि प्रियप्राप्या जीवनसव्यपेक्षतया 

भयगुचितमव । पूवे तु ऊीवननिरपेक्षतया निभयत्वमिलयातक्गो भयमेव । राद. 
रिद्युपमानं भयहेतुः । चनरकलोपमया जगन्नत्रोःप्वकरीयं व्यसनमुपगतनि कस. 
णया द्रवीभूतम् । दवाद्ासायेतिविस्मयाद्विचलितम् । दस्योरित्यनेन मालतीमय 

हन्तुमुयनश्वार इति कोपन दीप्तम् । आन्छिन्दतः प्रेयसीमिति प्रियाजीवननि- 

वाहिण दर्पण प्रपन्नम् ॥२८॥ अघोरघण्टः । व्राद्मणति सिद्यनुगुणययुचित्वाथं 
यज्ञोपवीतधारणात् । डम्भो बालकः । बाद्मणकपालभोजिनो मम व्राद्मणवधेऽपि 
न दोप इन्युक्तमनेनल्यपि भावः ॥ व्याघ्रादि । दे पाप, माग्ययुपहारङय- 
परस्य म गोचरं समीपं यत्प्रामोऽसि। अत एवं विघ्रकारितया पापेति कीटशस्य 
मे । व्याघ्रगृहीतहरिणीकृपयाकुलो यो मृगस्तन्ययिन म्रमीमनुसरन्व्याघ्रसंनिधों 
पतन्रगस्तस्य वध्यो भवदयवं हिमारचः । एनां न रक्षसि तं वु प्रियस इति भा- 

वमध्रिदय । पाठान्तरं हिंसार्चे इति संबोधनं वा । सोऽदं भवतेव प्रागग्र भूत- 
जननीं जगन्मातरे चण्डिकाभ्भ्रोमि प्रीणयामि । श्धु ब्रृद्धाविति स्वादिरपीति 

धातु्रदीपः । कीदशेन खदवाहला व्यस्तस्कन्धरिढन्नम्रीवः । अत एव कबन्धस्य 
रन्ध्रद्वधिरप्राग्भारं बोतने समूहं वा निःस्यन्दितुं शीलं यख तेन । स्चेरिति 

पल्म्बन्तपाठे एचर्देतोम गोचरं प्र प्रोऽसीलय्मैः । पापने प्रायःपाटं समस्तमेव 
पदम् । “केतनं कृल्य केलाबुपनिमश्रणे' इयमरः । "गोचरस्तु समीपे स्यात्” इति 

धरणिः । यत एव च्छिन्नग्रीवोऽत एव कबन्थ इति हेतुहेवुमद्धावेनोक्तिपोष एव। 
वीररसोऽयम् ॥ २९ ॥ मारणऽपराधमाद--अस्रारमित्यादि । दे पखण्डः 
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१४७ १ ग्नन्वयं भवति । ८ °अणथ्यप्तं्आदो । 

जगदसारे सारशचन्यं विधातुं कतुं कथं व्यवसितः कृतप्रारम्भोऽसि । (अशक्यानि 
दुरन्तानि समव्ययफलानि च । असल्यानि च कायौणि नारभेत विचक्षणः ॥' 
टरनि नश्रुतं त्वया । तथाच संसारसारभूतेयमेव । अनया विनासार् एव स इति। 
यदाहू-- "सारे त महिलारननं संसार इति निश्चयः ॥' इति । (जाता जाता यदु- 

नृं तद्वि रन प्रचक्षत ॥" इति । तत्सर्वमाङ्ृध्येयं निर्मिता । अतो रनमि- 

यम् । मनोदरन्वदीर्िमर्वतरलत्वादिनेयं वा रत्नम् । अत एवे तदभावाप्परमु- 

पितरह त्रिभुवनं कतु व्यवमितोऽसि। तदेतत्सर्वविषयं चोय दुरन्तमिति भावः। 
दयभतिक्रन्या जगदुद्रोतयनीत्याखोकमुना । एतदभावाननिरालोकं तमःप्रविष्ट 

लोकं जनं कनं व्यवमितोऽमि । अत एवोःकरष्टं प्रति टोकोक्तिसतेन विनान्धका- 

रस्तत्मःव उद्योत इति । वान्धरवननानामनन्मखीनामिय जीवनहेतुः गत एतन्ना- 

दान्मरणठारणं सखीजनं वित्रानुं -यवसतिनोऽमि । अन्य्रन्रीनाङ्ञ न्म्य दुः 
न्विताः । णतत्नाद्य तु मियन्ते फति भावः| अत्रासारं संसारमियादिना नायि. 

फगलरामणीयक्रालिरयवर्णनमुपक्रम्य मरण्यरणमि-यादिन्नटविपयताप्रतिपादना- 

सकवाकयनयकरसनिवया इव्यदेद्यम् । माच्रादिवन्युव्यतिरिक्तोदामीनवान्ध्रवमंग्र- 

दपदाननगन्दरान्स्तस्यव माधवस्तथा विपति मृचयतीन्यदोपान्, तदीयनानायुण- 

निन्लनदिवे मरणङञरणता ममल्यारव्प्रायवाहाच । कन्दपथतया मोहनास्रण दष 

करोनि । एनदमावाददप कन्दपम् । जननयनदतद्नमव फलम् । अन पएत- 

4 सतद्कयभ | जमदुनयाट्करतमनव । एनदमावाजीमारप्व्तुत्य तरिनि | मव 

वियाप्रयसया सदारो वन्धुमरणात्तरुणा प्रखण्डाक्षपाद्रीरः कथमिलद्भुनमिति 

नाना रसाः ॥ ३५ ॥ पुनर्दा दोपमुद्धाव्य दण्डं विकीषूुराद--प्रणयीत्यादि। 

ह पाप, नव दिरमग्यय गुज आक्रम्मिक्रयमदण्ड इव पननु । आक्रम्मिक्छत्वेनाप्र- 
तिकरियत्वमुकतम् । दीटशस्य । तत्र वपुषि वधाय सखरमुकत्तोलयतः । अत्र मुजप- 

दन वाहव्यापारमातरेणन टन्त्योऽसीति ज्ा्यातिक्ञय उक्तः । यद्वु: सुकुमाररि- 

रीपुप्पापातरयि ताम्यति कियति । कटश । सप्रभ्रयसखीसविलागपरि्मरस- 

पापतिः । अन्रापि जदारतीरकास्प्यसंमद्ः ॥ 3 ॥ माटती । अत्र वजीवने 

मम जीवनमयि राफटम् । अन्यथा तु मरणमव वरमिति भावः । कपाटक्रु- 

ण्डलटा । मास्तीव कपाटकुण्डलायि सनाःथमार-- भगवन्निति | अवष्रम्मा- 

ममप्रमत्त क्ति । द्रयोमयं ज्ञालोभावाट्तुः-- धर्यमित्यादि । दे भीर, त्व 
हदय भय फुरु । एष प्रापो हतः । अस्य वधं कुतः संदाय इति ज्रया भयत 

हति भावः । अत्न युक्तिमाद-- सारण मरगेण सह् युद विधान हरेः रहस्य 

प्रमादोऽनवघानता फिवा केनचित्कदायनुभूतः) कीदशस्य । इभकुम्भन्प यः 
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१४८ < वपिणः सेनिकाः इय । ९ ग्परज्ञागतिभग० । भ- 
न्दकी वः समा | 

१४९ १ च्वण्टादन्य्य कर्मतद्धीपणाद्धतम् । ९ व्वान्धवक्तमान- 
सुस्थितां माटतीं विधाय । १० न्त्यतिकररणत्कार० | 
११ वेगव्युपदरामः। 

१ गपिरिनपिण्डेपु विटप्त-० । 

स्मशानवणन नाम पञ्चमाऽङकः । 

१५ ॥9। 

ल्कूटमुचप्रदेडस्तः ुटनसील हस्त एवे वत्र यस्य । यद्रा हरेरिन्द्रस्य हस्िना सह 

युद्ध नास्ति प्रमादः । कीटृरम्य । दस्तिकुम्भव्रन्पीवरश्टद ट्रक पाणिसपरकृलिशं 

यस्य । कुम्भरकूटपाणिकृटिदषदे शाक्रपाधवादिः । सारङ्गः पुसि हरिण चातके 

च मनतदजः दति मेदिनीकरः । वीरा रस दद ॥ ३२ ॥ माटतीगरदकथाक्थ- 

[याट्--भो भो इति । अप्रतिहत सव्यववनलर्धः । एतनाघोरधण्टकृतो 
मालवयपदटार दति करामन्ददवचनं सल्यम । मासनीमाधवयोश्च पिवराहः सय 

पष्रादरावनार उति पृचिनम । पयवष्रम्भनं स्वतो वे्रनम । नेत्यादि । एनत 

माल्यपदहरणान्मक मीपण्र सिह्क्शल्टरणान । अद्ध वहरक्षकरक्षिताया अपि 

हरणात् ॥ ३३ ॥ कपाटकुण्डटा । स्रीलाद्रयन पलायनन्द्युराट-भगव 

न्निति । अध्रोरघ्रण्टः | सग्रामादषसरणस्माधर्मटेनुनय। साल्विकतया चाह-- 
संप्रनीति । पस्य पुस्पसय च्यापारसम्तना वा । `पास्पं पुरपस्याक्त भाव क- 

मणि तजमिः इति वश्रः । माटर्ता । माटनी तचावमातिययादाद-- दहा तात, 

टा भगवति, दति । माधवः । मालनीरस्षाव कापालिक मथा हून इत्माव्यो 
जानाद्विन्या्येन मार्टर्ती च कारां वीरयाट--भवन्विति | वान्यवन्यादिना 

भाविक्रा्यापियोग उक्तः । जन्यः: कापाटिकदन्यद्रद स्वनमुखमिति यावन् । 

माधवाघोरयघण्टा द्रावप्यकश्राक्न ददारन्यापारमादनुः--कटोरन्यादि । हे 

पाप, ममासि: खद्रस्तव प्रन्ने दवः खण्डे छण्डं सपदीदानामव विक्लिपतु । 

कदमेप्विव मांसपिष्डेषु निरानङा यथास्व विचरन्भनू् । प्टशः । कटिना- 

द्िग्रन्यियटनन या रणन्कारो व्यक्तःवन्तन मुश्ररः सदान्द्ः । कटिनन्नागु- 
च्छदपु मुत कनवगोपरमय ॥ ३ 

कनीद् पयेमाद्रक स्फरन्ति नाद्या रमाः । 

मदी्वुद्रिरिपका कं वेद तानदवतः। 
ग्रामो य रन्नध्ररोऽतिभव्योऽतिनय्यल्या दमयन्नि्छापि। 

जगद्वरं ततकृनटिप्पणङराऽगमन्मनोदारिणि पचमाञ्यम् ॥ 

इति पञ्चमोऽ्डूः। 



षष्ठोऽङ्कः । 
घु० पृ | 

१५१ ३ निमित्तं व्यापादितास्म | १ °कोपस्य विजृम्भितम् । 
१५२ ४ गङ्गलाय गन्तव्यमित्यादिदान्ति मगवतीनिदेश्चवर्विनो- 

ऽमात्यदाराः । अन्य । १० श्वरहिदेण प्तमअरन्देण 
णाह माहेण । जहा जाणीहि दाव जत्ताहिमुहं 
पउत्ता माटद्रीणवेत्ति। ता जाव | 

संप्रति पर्वाहुवत्तरवधव्तमानाद्ूभाविमारतीविवाहभविष्यदहूमालतीदरणा- 

न्याह--तत इत्यादि । आः पीडायां कोपे च । "अस्तु स्यात्कोपपीडयोः" 
इयमरः । घ्रीनिमित्त पापाटिकवधेन पापेति । ददानुभविष्यसीदयनेन करमरूपो 

गभं संधिरुक्तः । यदाद-भाविनो ऽर्थस्य यज्ज्ञानं कमः स प्ररिकीर्तितः” दुरात्मन् 

कामो पहतात्मन् । विनुम्भितं मालत्यपदरणेनेति भावः । तदेवाह-श्ान्तिरिः 
त्यादि । तस्य भुनहशत्रोः सध्टिसक्रल्य गरुदस्य वा कुतः शान्तिर्निगरतिरपश्षमो 
वा। अपितु नवे । यसिन्रयक्तकोपा तिग्मदन्ताग्रा विपोद्ररेण दुःसहा सर्पीस- 
दव दंशाय जागति । एवकारेण सुहरनमात्रमपि न खस्थेत्याशञयः। अनुशयो गाढ- 
रोपः । गरुदपक्षे ताटशी दंशा जागर्ति । तस्यातिवलतवात्र तक्तरोतीति युक्त. 

मेव ॥ १॥ नेपथ्ये । अधुना विवाहमङ्गलक्रत्यं द्रौयति-भो राजान इ- 
त्यादि । जन्या वरस्य न्निगध्रास्तपां यात्रायाः प्रवेशो वधूगरदप्रा्तिः प्रत्यासन्नः 
समीपवर्त्यत एवात्ययं त्वरयति । ततो भो राजानः, क्षत्रियाः, विवादकृत्येषु च- 

रमवग्रसां ग्रद्ानामाज्ञया संचरभ्वंप्रवर्तभ्वम्। विवादारम्भेवृद्धोपदिष्टमेव कर्मकारः 

क्रियतं । इद तु प्रभुतातिरयानपा एव कर्मकार। इति दर्दितम् । भूमिदेवाः ब्राह्मणाः 

कर्णमनोदहरं यथा यथा परन्तु । वेवाहिकमङ्गलवेदानिव्यथीत् । यद्वा यद्रदम्वह्पं 
श्रवणसुभग मङ्गलत्वात्तत्पटन्त्विव्यथः । पुरन्प्रीरक्ष्यीकृत्याह--नानारचनानां महु- 

लादीनां समूहैः करणश्वित्रमद्भनं यथा तथा चेटवताम् । मवे तड् । यद्रा चित्र 

नानकम । केनिन्मद्गलमीते केचिदा केचिनृत्यं कुर्वन्तित्यर्थः । मङ्गटेभ्यो 
मठे कुम् । करिया्थापिपद्स्येति चतुर्था । तादर्थ्ये वा।संचरभ्वमिति 'समस्तृती- 

यायुक्तात्' दति तद् । "वरक्लिग्धेऽपि जन्यः स्यात्" इति मेदिनीकारः । एतेन 
चोरिकाविवाहमङ्घलमपि भ्वनिनोक्तम् ॥ २॥ संबन्धिनो वरस्य घ्रात्रादयः। 
भ्रात्रादीनां नन्दने बद्धेऽसम्भवादिति । परापतन्त्यायान्ति। अविद्रेति माधवविवा- 
दायेति भावः । नन्दनविवाहस्य विध्रवत््वात् । निदेश आज्ञा । अमात्यो भूरिवश्ः। 
दारा: क्ियः । भनुगमनं तत्र नियुक्त आनुयात्रिको मार्त्यनुगामी । कपाटकु- 
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० प? 

१९३ ३ ्प्रथमावछोकदिवमादार । ७ व्वस्ताः सुमेधो नी- 

तिर्वि० | ८ नु जत्ताहिमुहं मा० | १० णपि नाम प्ण। 

१९४ ६ °्तरग्रहणश्चर | 

ण्डता । कामन्दकीनामश्रणभीता निषकमणार्थमाह-भवत्विति । परिक- 
म॑तिकर्वव्यता । अपक्रम्येति । मद्गलवेशतयान्येनापि संभावितनिःसारणा 
यते इति भावः । माधवापकारमित्यनेनाष्टमादं सूचयन्ती विघ्रमुयोतयति । अभि- 
निविश्य बद्धकक्षा ॥ “भो राजानः! इत्यादे शरेण चोरिकराविवाहस्याप्यभिधानाज- 

न्यपदेन माधवपरिजनतया कलदंसद्यापि वचनान्तत्प्रवशमाह--परविदहयेति । 
गभेग्रहवर्तित्वेन माधवस्य गुप्तत्वम् । माधवः । रानविष्द्रचोरिकाविवादस्य दुष्क- 

रतया कामन्दकीप्रतिन्ञासत्यत्वेन च संदेहवानाद-- मालत्या इत्यादि । ममास 
विप्रलम्भजङ्केशसयय सर्वथोभयप्रकारेण निधितमयान्तः समाप्तिः । कीटशसय । 

मरगदशो मालत्याः प्रचुरप्रम्णा यानि विचष्टितानितेः परांकोरटिप्रकथका्र प्रापित- 

स्य । आयदश्नदिनादारभ्य विस्तारं गतेः । तत्र प्रथमं वकुलवीधिचेष्टाभिरद्वितीये मा- 
धवचित्रावलोकनादिना, तृतीये खप्रोपभोगवर्णनादिना,चतुर्थ मोहनाश्ककर स्पशौ - 

दिना, पञ्चम भयकम्पिताहाखिद्भनादिना विस्तार इति भावः । पररवसानमाद्- 
भगवतीनीतिः कामन्दर्कनिमष्रार्थदूतीकत्पः कल्याणं दुभ मारखतीविवादलक्षणं वा 

करोतु विपर्यतु विफला वा भवतु । तथाच विवाहे सति शरद्रारसंमोगलामेन 

कामायासङ्ञान्तिः । विपर्यये मरणादिति नावः ॥ ३॥ मकरन्दः । मुमधसः 

सखबुद्धेः । विपद्रष्यति व्िपयरयमप्यति ॥ कटहसः । अत्र यात्रा गम- 

नम् । तल मुखमारम्भम् ॥ माधवः । नेद्राक्यस्याश्रासपरन्वं तक्रय- 
साह--अपीति «4 अपि नमति संमभावनायान् ॥ अस्माक्मित्यादि। 
वातत्रिस्तारिमंघसमृदशय्दितनुव्यो गम्भीरमदलार्थमुरजसदहख जन्मा शव्द एकपद 
एकस्मिन्क्षणरऽस्माकं चब्दान्तरप्रहणसामध्य निराकरोति । वाद्यरव्रेणान्यशब्दो 
न श्रयत इव्यर्थः । सदृसप्रहणमनकोपलक्षणम् । सहखपन्रवत् ॥ ४ ॥ करल 
हंसः । माधवोत्साहार्थमाद-नाथति । अच्र उन्पततित उद्ीनः । विश्रम 
विलासो विशिष्रन्रमणं वा । अभिरामम्तुन्यः । उद्र्टन्कम्पमानः । कदटिक्र 

पताका । तरहितं तरङ्गय क्तम् । उत्तानमगमीरम् । गगनमव मरः । उदृण्डमुदु. 
तदण्डम् । आतपत्रं छत्रम् । मदलतपन्नमिति पाठं विवाहे य॒ङ्गच्छनत्रम्य प्रश्चस्त. 

तया महलपदेन श्वततवमुक्तम् । एनाः करिण्यच् टृद्यन्त इन्यन्वयः । चकारो. 
ऽ त्राध्याहर्नव्यः । चर्वित भक्षितम् । व्यतिकरः संषष्टः । न्टितं भद्विमन्। म 
लोद्रीतं मदृलक्ूपसुन्चैगानम् । निडभ्वितं सदशीकृतम् । विच्छेदः खण्डः । वि 
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पृण प 
१५९ १ भ्वापखण्डवि° । २ "किणीनालरणिः } ६ ररिमयू- 

तम० | 

१९५९ श्कृटहो अवत्तविचित्त° । 9 भ्मणह्रा प्पण्डुर्० | न्द 

टमोहा पदमुग्ग अचन्दे० | 

नदयुरितं व्याप्तम् । प्नणञ्षणार्पो सङ्कारशब्दः । व्रद्कदित्यादि। तरणिकरिर- 
णसंपकादृ्यमुत्रमणिदीसियङ्कविवनिभिरिनस्ननो गतः प्रान्तेषु निकटेषु पयोव्रता 

व्यामा टव दिहा य्यक्तन्द्रचापा टव भवन्ति । कीदशः । ग्रे्कनन इनस्ततथधल- 

न्तो भूरणां सुवर्णानां मयूखाः किरिणा यत्र ताददो मचकः न्िग्धश्चयो येषु तः। 

मयूरमचकमिभगिति पाद प्रङ्गन्रव्यन्यो वहुमयूरस्नम्य मचकाजन्द्रकानिरतिदयाया 
भा यपां तः । ससवकश्यन्धक सिग दयामटेऽपि च टदयने' इति विश्वः । (भूरि 

चं सुवर्णं च प्राज्य ग्ाद्राच्यटिटकम?टति मदिनीकारः । उन्मष्युङनो यश्रापः 

पक्िमदस्तस्य न्ददन्दछायया प्रक्षक्रन्या गवहितरिव मिदि । कीट्द्यः।उद्रत- 
चित्रस्य चीनदसभववन्नस्य प्रस्तरेण उम्यथा प्रमारण वा च्छन्ना इव । श्रस्तार- 

स्तानिनं य्या उति दारावती । मणय ददागरणस्धग्नानि ॥ ५॥ कलहंसः| 
लावा तना नियततया । कनकं हिरण्यम । कटान रजतम् । कलभरातं ट 

मरोप्ययोः" इति विश्वः । पदरून टभन । वत्रटता वेच्रदण्डिकरा । परिक्षिपार- 
विता । मण्डल इति । अम्पान्मण्डटात्कनापिन वहिगन्तव्यमिति मावः। 

दूरत णव मारना दत्यधान । ८ भृमिन्दृरपृर् ण्व रान्ध्यारागस्तनापुरक्ताकिलि- 

दारक्ता चटरखा चपरटा पूर्णती टम्बमानायानक्षत्रमाटा सप्तविशतिमाक्तिकमाला 
हस्तिपसाभनमेदो वा सवराभरणं तद्धारिणीम् । रात्रिपक्ष नक्षत्रमासा तारक- 

माला । करेणुदस्तिनी सव रात्रिस्ताम्। दृदयमाना चासा मनोहरा चति समासः। 
पाण्टुरा भूसरा परिक्षामातिक्रशाद्दीतियस्याः सा । एतन चन्द्रकलासाम्यमु- 

त्तम् । टर्यमनेव्यनेनान्येषा ददानमात्रं तव परमुपमोगो माटला इति सुचि. 
तम् । पाण्डुरेव्यादिना माल्ल्यामान्नर् उद्रग उक्तः। किञ्चिदन्तरं करियदूरम् । 
रसता गता । कलभातटदृपत्राति पाट रद्रपत्रं परकत्यधः । इयमित्यादि । 

दयं वरारोहा प्रहयस्तध्रोणिका विवाहमहोन्सवसंपात्त प्रशं रम्यां च वहति । स- 

हजरमणीयलात् । उद्राढां प्रषलां चित्तपीडां च प्रकाशयति । कीटशी । पाण्डु- 

्षाभरदुररंक्ृतभूषणा । अतिरम्यततयामीभिरेव भुपणान्यलक्रियन्त इति भावः । 
अन्तरभ्यन्तरे परिशोप्रणी । अते एवाद्रानां पण्ड्क्नामलम् । कठितं परिहितं 

कुसुमं यया सा। बाला षोडवर्धवयस्का । भवयवेरियनेन सवोद्गीण पाण्डुला- 
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१९८ ३ व्दपत्योपयमने । 9 श्िवदायी च भ | 

१९९ १ (परविश्य पेरकदस्ता ) । ४ ग्युक्तमाहामात्यः । माङ्लिकं 
हि तत्स्यानमतो ददीय । ९ °्प्यति मदयन्तिका । 
(्.)० | °भवत्वोमित्युच्य० । 

युक्तम् । रतेव । यथा लता नवा वसन्तादिप्रभावात्सपुष्पापि कुतश्िद्कृतादन्तः 

परिशोपं वहति तथेयमपील्थैः । निषादिता उपवेरिना । अवतारणार्भमिदम् 
॥ £ ॥ कामन्दकी । सदषमिलमीषटटसेपादनादिति भावः । विधातेल्यादि । 
नो स्माक् मनोज्ञाय हदिस्थाय विधये व्यापाराय प्रकृतविवादहाय भद्र कुशलम. 

विघ्न विधाना ददातु । विधय इ्यत्र ताद्य चतुर्थो । करियार्थोपिषदस्यति वा। 

वनेऽपि कायं राजविरोधादनिष्रमादाटयाट्--परमरमणीयामविरोधिनीं परिणति. 

मुलरविशयुद्धि देवाः कुर्वन्तु । स्वम्यापि फलमाह--अदहं कृतकृयाः भूयासम् । 
ननो मालतीमाधवयोर्विवाहे समस्नोऽयं प्रयन्नः फलतु । उत्तरक्रायययुद्रधा फए़ल- 
दायी भवविल्धेः । परिणतिथुद्धधा शिवदायी भवतु । कल्याणकरोऽ?, म; । 

दिवतानिश् भवन्विति पाटे हिवतानिः शिवकरः। स्वदेवात्तातिटिलनुव4माने 

“दिवरशमरिष्रस्य करे" शति तातिट । अत्र मरणमेव सर्वदुःखनाशक्रतया निर्वाणं 

मोक्षम्नस्यान्तरमवसरः ! यद्रा मरणमव निर्वाणं निवृतिः सुखम्। ननिवाणं निर्वृतौ 
मोशन" इति विश्नः । अन्तरमवमराः यान्मसटयपु" दति मेदिनीकारः ॥ : ॥ 

माटती । संभावयिष्ये रम्यक प्राम्यामि । मूप्रामाविव्यम्यान्मनेपदिनो रूपम् । 

सा्रनमितयनेन माध्रवराटाभात्नन्दनटाभविटम्वनानचति ददतम् । मन्दभाग्यतया 

साथवप्रातिवन्मरणमपि न स्यादिति भावः । टवङ्धिक्रा। अत्र ्ामिना क्रमं 

ग्म प्रापिता । अनुकूलेन माधवन सह पिप्रटम्भो विरहसतन । यद्रा अनुक्रूलो 
नन्दनस्तस्य विव्रटम्भन वजनया । प्रतीहारी । पटक प्रेषा । वटक पुमन- 
कादीनां मन्रृषायां कदम्बक' इति मदिनीकारः । पैटकग्रणं तु नन्दनप्रमाघ्ना- 

शम । अत्र नेपथ्यं परमाघरनम् । कामन्दकी । युक्तमिति । एलन्प्रराध्रना- 

मकरन्द्मकृल मदयन्तिका विवादयिष्यामानि मावः । माद्रटिक्र मदट्हेतुः । 
प्रतीहारी । अत्र परवलं यत्परं सूत्रमयमंयुकं तन निर्मिनध्रोचकः कूपामक्ः । 
'योलः कूर्पासकरो ऽन्तरियाम्* टन्यमर्ः । उनरीयन्पं रक्ताुकं सिन्दृलीवन्रम् । 

"आपीडः रोखरोऽत्ियाम्' इति मदिनीकारः  मवनीति संवोधरनम् । काम 
न्दक्ी | गुरूममक्ष माटन्यनुरागनुभवो माधवस्य न स्यादत उक्तम्--प्र- 

विदा त्वमिति । कामन्दकी । विवक्तं विजने । माटती। हृद्रनमरणा- 
य काशप्राप्या सानन्दोक्तिरियम्। बाश्यमवेदनामावान्मार्टर्नां न पट्यतीति मतः । 

मा० ३० 
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१६० ९ %ूतस्तावत्स्तम्भापवारितो तिष्ठावः । १९ °णिदद्धमा- 
णप्तं पुण । 

१९१२ ग्नं दार्णि० । ९ श्रुतमस्ततोपश्च हृदयस्य । १० मा- 

हवपिरिणो मुहा० । ११ सिणं अवलोोअृस्सपि । 

मकरन्दः | अपवारितं व्यवहितम् ॥ टचङ्धिका । अत्राङ्गरागः ऊुङ्क- 

मादिः। भाटती । तत्प्रयोजनमपरयन्तीवाह- ततः किं मयानेन कतैव्य- 

मिवय्थैः । टवड्धिका । अत्र पाणिग्रहणेति सामान्योकत्या माधवनन्द्नयोविं- 
वादृश्वेण नर्मस्फोयोऽयं मावः । यदाद--शपेणोक्तिस्वु भावानां नर्मस्फोट 
दनीरितः ।' माटती । सत्र दुर्विलसपरिगामः प्रियत्यागप्नियप्राप्निलक्षणः । 

दुःसदहमिति क्रियाविदेपण्म्। अनया श्चि मद्यो च ्ञातमत इयमेव वदतिवत्यत 

आद मालती । अच्रामिनिवेरिना मनोरथेन विसंबादं प्रतिकूरें भाग्यं 
ग्यसः । मकरन्द्ः। माधवे दु्कभां वाञ्छां मत्ाद--सखे श्रुत- 
मिति । माधवः । शिषे वचस्यनिषठारद्धिनमाद-भसन्तोप इति । 
माटती । अन्न परमार्थलादिना विश्रासवात्रलमुक्तम् । विषट्ढ उपचितः । 
रदं यथा तथा परिष्वज्येलयन्वयः। अनुव्नीयोपकर्तव्या । समग्रसी- 
साग्यपदेनारविन्दस्पधिनी रोमोक्ता । यदाह्--“उत्तमेयुणिनिः स्पर्धा या 
रा सोमा प्रकीर्तिता} मां हृदये धारयन्तीलयनेन परपरया ममापि दशनं 

स्यादिल्यु्तम् । माघ्रवश्चिय दयत्र प्राते पूत्निपातानियमाच्छीमाधवसयभरः । 

आनन्द्मणत्वेन निग्धा टष्टिरक्ता । स्टानस्येत्यादि । वचांस्ेवाग्रतानि 
मयापि दिष्टया निर्णातानि । त्वया श्रुतमित्यादिना निर्णतानि मया त्वधुनेन्यपि प 
दार्थः । अश्रततुत्यलवमाह--म्लानस्य प्रव्याशाभद्रन्नानेन संकोचितस्य जीवपुष्पस्य 
भक्राद्चनामि । अम्रतेऽयि सवैप्रकाशकतया म्लानपुष्पप्रकाशचकत्वम् । संनरपंणानि 

तृसिकरणानि । असतेप्यवम् । रतपणे सति बाद्यन्धियतपैकानि । अम्रतेऽप्ये- 

वम् । आनन्दनान्यन्तमादक्ानि । आघ्यन आनीयते ऽनेनेलयायनम्। रसम्यायन 

रसायनम् । वचसां चित्तोद्सकदन नवत जननादिवाम्रतस्य जरादिनारकतेन 

नवत्वजननादिद्मिति भावः । यद्वा अग्रतपदेन जलमोक्षपियूषाण्युच्यन्ते । 
तत्रायपदेन जलसाम्यम् । मोक्षसाम्यार्थमितरपदत्रयम् । मोक्षे हि सम्यक्तृ- 
पषिविपये निराकाहूुतव । इन्धियमोदोऽपि विषयम्रहाभावान् । “आनन्दं ब्रह्मणो 

१ तच मोक्षे प्रतिष्टितम्” । इति ध्रुतरानन्दमयता मोक्षे । यद्रा आदयपदाभ्यां 
जलसाग्यमिनरपदाभ्यां मोक्षसाम्यम् । पीयूषसाम्या्ं शेपपदम् । “अमरतं मो- 
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१ गदाहणो जणस्स अव । १० सहीए प्पप्ादादो मा- 
टदी किदथ्या मोदि । 

१ न्करुणं वत्तते । 

हकपायूषसलिटेमर धृतेऽपि च” इति धरणिः ॥ ८ ॥ मालती । अत्रावसिता 
-द्ता । तथाविधमनिर्वचनीयम्। न परिदीयते न नश्यति तथा करिष्यसीदय- 
वयः । लोकयात्रा गार्हस्थ्यम् । अपत्नीकतं वा । माधवा्षिप्रत्याशानाश्ञदेवमे 
 ब्ैववधारणम् । मकरन्द; । हन्तानुकम्पायाम् । करुणमिति । आल्खा- 
दिसमप्थो निरपेक्षभावः करणः, आत्सुकयचिन्तासमुत्थः सविक्षभावो विप्रलम्भ 

इ्यनयोर्भदः । अत एव निरपेक्षपदोपलक्षितनैरादयमाद माधवः-नैरादये 
त्यादि । नैरादयेन प्रत्याशानाशेन कातरा विसंष्रुला धी्ैस्या हरिणनेत्रायाः । 

वात्सल्यं प्रियविशरेवे प्राणत्यागेच्छा । मोहो रमः सप्रत्याशत्वेऽपि नेराद्यामिमानः। 

ताभ्यां यत्परिदेवितं विलपनं वृत्तवर्तमानभाव्य्धविन्तनमतिकरणं मनोज्ञं च शरुत्वा 
चिन्तया यो विधादस्तन विपत्तिमुद्रहामि । चिन्ताविषादरूपां वा विपत्ति महो- 

त्सव चोद्रहामि । चकारो मिथो विषशद्धरसयोजने । इद दहेतुफलभावेनान्वयः । 

तथा हि नैराद्यकातरवुद्धिन्वाद्रातंसल्यम् । ततः परिदेवनम् । तच्छ्रुत्वा मनोनि- 
पादः । तथा हरिणेक्षणत्येनापहूतचित्तस्य ममालाभान्मनोकज्ञपरिदेवितं श्रत्वा महो 
त्सवः । 'स पुनः कन्द्नेमैः प्रधः परिदेवनैः । देहदायासाभिघातिश्च करुणा- 
भिनयो भवेत् ॥* इति भरतः ॥ ९ ॥ छबङ्खिका । अव्रामन्नटप्रतिधातो वि- 
वादहादिति बाह्यम् । माधवसतिधरानादित्यान्तरम् । मालती । ब्यार्थमाकल- 

मय्राह-- अत्र तच्छरीरावच्छिन्नात्मा मालती । जीवनं तटश्विरषश्ारितदैद्ात्म- 

संयोग इति जीवनमालःल्योभदः । जीवनस मुखदेनुतया प्रियतं, तचेद् दुःखमंत- 

तिजनक्रमतस्याञ्यमेव भवतीति मावः । माखती । अत्रान्य ननेव्यत्रान्यपरदेन 

माधवाभिधानम् । नन्दनापेक्षयान्यलान् । दुमलेन परकीयन्वारोपाद्रा । बीभ- 
त्समिह् नन्दनविवादार्थमद्गलस्यानिष्रस्य दशनात् । अनपरद्धमितीपदर्थं नम । 

आनन्दनविवाहपयन्तस्थायित्वे महापराधो यतः । अन्यस्य संभोगादेरभावादेप 
एवेत्युक्तम् ।अपरिपन्थिन्यविरोधिनी । एतदात्मलयागरूपम् ॥ संज्ञया संकेतेन ॥ 
माधवः । परवाननायत्तः । साध्वसेन जउतया । मकरन्दः । अत्यभिषटलामादि- 
यम् । नेदीयसां निकटानाम् ॥ स्वरं श्नः। माछती । अत्र मतु स्वीकुर्वित्यर्थः ॥ 
माधवसख सं्छृतभाप्रया उवद्विकान्नमो न स्यादिति भाषासमावरेश्ेनाद-सरसे 
श्त्यादि । साहस अत्मनिरपक्षकार्य रागमनुरागं परिद्र । रम्भो, कदलीस- 
मोर्देखे है संरम्भं मरणे त्वरां त्यज । जीवन्त्यां प्रन्याश्ञापि स्यादिति भावः । 

~ + ‹ भननव्ूकङ्कह 
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१६७ ४ गिरं महम्वो टोअणाणंः । १ द्दूसहारम्भदूमा° । 
११८ १ -सिरिमह० । ८ निःस्यन्दशेव० | १० श्मात्ननिवेदि० 

०परव्यथानमि° । 

विरसं रसशुन्यं तव विशचेषदुःखे सोद्धं मे चित्तमक्षमं यतः । अतोऽयं वछभस्त्वयि 
दत्तोऽतस्त्यज मरणाभिनिवेशमिति लवङ्गिकामिप्रायः । अत एव सरे अज्ञे, ऋ- 

जुप्रकृतिके वा । माधवपक्षे सरटे अजानति है तव विरहायासं सों मे चित्तम- 
सहमतस्तव समीपमागतोऽस्मि तन्मरणं त्यज । इतरत्सममेव । तदिह संस्कृतप्रा- 

कृतयोः साम्यास्करतसमक्म् ॥ १० ॥ करं वेत्यादि । किं वा भणामि । त्वदा- 
रम्भनिवेधं न करोमी्यर्थः। हे विरटदुःसद्कष्टकारिणि सुश्रोणि, काममभीष्टं कङ् । 
ययेवं तदा ममादिद्रनं देदीति खवत्निकापक्षे । माधवपक्षे तु किंवा भणामि कि 

वक्तव्येन कामं कामव्यापारं कुष । अतः परिरम्भणं देहि । (आरोहः श्रोणिका- 
ययोः इति धरणिः । श्रोकटयमिदं सारसेन्या । यदाह-^स्पष्टाथं लक्षणं प्रोक्त 

सारसेन्याः प्रपश्रतः। लक्षणं त्वेकमेवास्याः संस्कृतायदनूनता' ॥ ११ ॥ मा- 
छती । अच्र उन्पीडः प्रवलीभूय निगमः । उत्पीडः समूहो वा । अपश्चिमं च- 

रमम । प्रियस्पशादाहादात्सदषम् । कटोरमरालगर्मा वीजकोशः । पक््मलो रोमाश्न- 

योगान् । समाधिना सुकुमारः । अन्यादृश इवानुभूतसखीस्पकचविधमा इमशानानु- 

भूतस्प्शतुम्यः । निवोपयति तापं शमयति । तथा तादृशः स्पशः शङ्ाविपयोऽ- 

प्यत्र नेति निर्वदात्याध्रता । अत्र विकसन्ति रातं पत्राणि यस्य तत् । अःय 

येद् व्यथ प्रात् । मण्डरपद् संपूर्णत्वार्थम् । चिरमित्यनेन खाधीनभतेका- 
त्वमुक्तम्। “सुरतादिरसयस्या बद्धः पाश्रगतः प्रियः । सामोदगुणसंप्राप्ता मवन्स्वा- 

धीनभर्तृका ॥' निवेद्य दुःखं सुखी भवदिति प्रवानुभूतदुःखं निनदयति-अ- 
विरतेत्यादि । उद्वर्तमानमुन्मूठितं बन्धनं स्थय यस्य तत् । वन्धनं स्वस्थाना 
वस्थानं तस्ोद्रर्तनमुन्मूठनारम्भ इति पागन्तरन्याद्या । गमिताध्रत्यादिना 
व्याभयवरस्पौक्ता । अतित्राहितातिकान्ता । चन्द्रातप इति तापकरारितादातषः । 

एतेषामनर्भलमाह भरतः-- संभोग ये सुखे फुगंसे दुःख विरहे श्रशम्” । इति । 
स्मतव्येलयनेन करुणव्यभिचारिभाव स्मरणमाह । यदाह--व्यभिचारिणोऽद्य, 

निर्वेदो ग्यानिभरणव्यायिदन्यश्रमादयः' । नेरादयाच्च मरणोदयः । यदाह-- 

'संवैरेतः प्रतीकारयदि नासि समागमः । कामाभिना प्रदीप्ताया जायते मरणं 
ततः" ॥ विग्रलम्भकदणानन्तरं स्थायिनः शदद्गारस्योपक्रममाद-पएषा चति। 
साध्वसं भयम् । माधवः । हन्त। दन्त दप । पकीत्यादि। अनया मार्त्या कपू 

रादिवभे एकीकृतः सन्नाटिद्गथ मे त्वचि निपिक्त इव । स्परास्य त्वगिन्धियग्रा- 
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१७० २ द्राण कङ्कणाभरणं करं विभा०। 

१७१ 9» मकरन्दः-- माधु च्वङ्गिके, साधर । अवक्त खट 

रागो० 

दरतया त्चीवयक्तं । निर्भिन्नो निरन्तरावलमनौ पीनौ सनङुञ्ररो यस्यासया । 

हरिचन्दनं चन्दनविशेषः । निःस्यन्देन द्रव्याभिधानम् । (कृदभिहितो भावो द्र 

दयवत्मकाशतेः इति न्यायात्। निःखन्दीति पाठे निःखन्दिनिः सरसाः शेवारादय 

व्यैः । अनेन प्रशान्तो मे कामजसताप दन्युक्तम् । बहू पमेयम् ॥ १२॥ भाला 

नुरागग्रकाशनायानुमतवेदनामाद--अयीति । उद् मेत्यादि । एतादृशानि 

दिनानि मयापि किंवा नातिक्रान्तानि । अपि त्वतिक्रान्तान्येव। किं वेति संभा- 

वनायाम् । यद्रा कर निवेषे वैवार्थं । कीदश्ानि । उदाम उद्धटो देददाह एव मदा- 

ज्ररे येषु । एतेनोद्रेय उक्तः । संक्पसंगमेनापनीता व्यथा येषु । अनेनोन्माद 

रक्तः । यदाट्-- वाहू प्रसायं गमनं संकत्पाकस्पिते प्रिये । निगत्तिः सदसान्य- 

न्मित्न्मादे दि रजावते' ॥ यदवा । सेकल्पसंगमेनान्य्ीदेषः सूचितस्तन च निः- 

सथृन्नीकतवं कन्याहरणवी जमाह । यदादू--"असक्ति वा दरयेःसुखमनुपदतमेक- 

पर्नःकत्व वा वर्णयेत्, इति । त्वदीयन्नदन्तानेनावलम्वितं जीवितं येषु । तत्सेदा्ञाने 

मम मरणमव सयादिदाद्चयः। 'उपटस्धिध्रिःसंवित् , इन्यमरः?।॥१३॥ टवङ्गिका। 

अर्ऽनायर । कलहंसः| अत्र सरसत्वेन श दारादित्वेन रम्यता । यदाह “दार 

व रृणावेव रतेश्वादो प्रकीतितं" । सेविधाने नायिकासंघदनघ्रकारः । त्वमित्या- 

दि। लं वःसटा राम्हेति हेनोर्य जनो माधवा विघ्रूनजीवितः सन्णयमियहि- 

नानि कथमप्यनधीत्रीतवान् । अत भावद्रकदूणो पृतविवाहमूत्रो धरृतविभूपणो वा 

यः करस्तस्य प्रणयो विवाहकाटे ग्रहणं तद्रषं प्रसाद् प्राप्य नन्दतु । बहुकालम 

मीः संमोगाद्यः फलन्तु । कदणं भूषणे सूत्र" इति विश्वः ॥ १८ ॥ ठचद्धि- 

का । अत्राप्रतिहतः परिग्रहीतः । अयं जनो मालती । स्वयमवास्याः करं एटा 

गत्याशयः । मादछती । अच अम्मा कुटक्न्यका । विख्द्धमिति ¦; ऊल- 

कलन्यक्राविवाहा दवार्पत्राह्मा एव यभा दन्त इति भावः । कामन्दकी । 

खयेग्राहविवादहं क्ुमनहमिति मन्यमानां मालतीमाह-- पुत्रीति । अत्र गौरा- 

दित्वान्डीषिदयवपरेयम् । कातरे विद्रे ॥ माटती । करम्रहभयेन तददस्पर्दान 
माधवस्य दर्गोनटूर्धण च माटल्याः कम्पः । यद्ाद--"ङीनमयदर्परोपस्पद जरासं- 

भवः कम्पः? नर्मस्फोरोयम्। यदाद-- "नर्मस्फोटस्वु भावानां देहस्थानां प्रकाशनम्" 

कामन्दकी।चिवुकमुन्नमय्योष्टाधः प्रदेशमुत्तोत्य । भधः स्याचिवुकम् इत्यमरः ॥ 

परागतं सह्कलय्याह-- पुर इत्यादि । प्रथमं नेवप्रीतिरथ मनसस्तद्तत्वं रारीर- 
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१७२ १ ग्रेकमप० । ३ ण्डितं नस्ताहि० । ४ तत्किमिति बाष्पा- 
यितं भगवत्या । ९ कामन्दकी विज्ञापयामि 
कल्याणिनम् । १४ परस्तात् । १५ (इति गन्तुमिच्छति ॥ 

१७३ ४ श्मौद मरेति° । 
ग्लानिश्च त्वद्विषये यस्याभूदद्विषये तवाप्येताटशा अभूवन् । हे सुमुखि, सोऽयं युवा 
गयान् प्रियतमः । अतो जहतां काया प्रतिपत्तिं त्यज गान्धर्वविवाहपरा भवेत्या- 
द्रायः । तेन धातुः प्रयत्नो विलसतु । कामः पूर्णेच्छे भवतु । आत्मव्यापार- 
स्त्वनीद्धलयाय नोक्तः । इह चक्षूरागादिकं कामावस्था । यदाद--'वक्षुःप्रीति- 

म॑नःसंगः संकत्पोत्पत्तिरेव च । निद्राच्छेदस्तचुत्वं च य्यृत्तिर्विषयान्तरात् ॥ 
लजाप्रणाङ उन्मादो मूच्छोमरणमेव च" इति । मनसो ऽनन्यपरतया मनःसंग- 
संकत्पोत्पत्ती उक्ते । ग्लानिरित्यनेन निद्राच्छेदादयो मूच्छीन्ता उक्ताः । तेषां 
ग्टानिहेतुत्वात् । भत्र च पुरस्तदन्वित्यादिना हेतुरलभावः सूचितः । युवत्व- 

प्रियत्वे परतरत्िहैतू उक्ते । प्रियश्च धयो विभ्रियं न कुरुते न चायुक्तं प्रभाषते । 
तथाजेवसमाचारः स प्रियः परिकीतितः ॥' इति भरतोक्तः । तत्रापि प्रकर्ष 
इयसुन् । जडताग्रियद्दीनात् ॥ १५॥ छखवङ्गिक्षा । अत्र कृष्णरजनी ङष्ण- 
पक्षचतुदशीरात्रिः । विपमव्यवसायो महामांसविक्रयः । निष्रापितो निहतः । 
पाखण्डो ऽघोरघण्टः । साहसं स्रीवेधसूपम् । साह सिकाद्धि भयं भवत्येव । तथा 

च प्राणदानेन माधवक्रीतमात्मानं कथं न समपेयसीति भावः मारुती । साहस. 

विवाहारम्भादूर्जनभयातित्रादिवियोगशदूनाच खेदे हाशब्दः । कामन्दकी । 
उत्तरः कणपृरे च दोखरे च प्रकीर्तितः" इति विश्वः । अ्रुलिपदेन चरणात्र 
प्रणामादधृष्यतोक्ता । अन्योन्यद्रनेन धात्रा । प्रीतिजननात्कामेन । चोरिकावि- 
ताहन्मयलयाशयः । माधवः । बाष्पायितमुद्रतवाष्पं वृत्तम् । मातवत्मनेहेनेदमुप- 

पन्नम् । परिणतीत्यादि । त्वद्धिधानां ऊुलादिमतां प्रीतयः परिपाकरम्या 
भयेति । अघुनावदयत्वेन परिणतिपदम् । तस्तरदतुभिः पितृ बन्धुत्वोपदेशकत्वादि- 
भिरं तव मान्या । हेतूनां बहुत्वेन वीप्सा । तत इद मालत्यां भक्तः परस्तान्म- 
त्परोक्षि परिचयरूपकस्णायां मा विरंसीम विरतो भविष्यसि । करुणाया इति 
पाठे "जुगुप्सानिरामप्रमादार्थानामुपसंल्यानम्” इति पञ्नमी । तातेति सवै ततं य- 
प्तमनेनेति तात व्यापक हे । यद्रा तातो विधेयः । (तातो विधेये जनके" इति 
विश्वः । विरसीरित्यत्र माडिः टडिति भविष्यति दद् । वात्सल्यासप्रपन्नानुकम्पातः। 
अतिक्मो एन्यथात्वम् । अत्र माला नाम नाय्यालङ्करकथनम् । यदाह-माल् 

बहुनां हेतूनां निर्देशः साध्यसिद्धये" इति ॥ १६ ॥ ्छाध्यान्वयेत्यादि । 
उञ्ज्वलकुला । च्षुःप्रीतिजननी रूपवती । उपचितसौदहादातिकयानुर क्ता । गुणो- 
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१७४ ९ ग्ध्येन प्रसाधितः परिणाययात्मानम् । (इति पलक । › 
१० यथाज्ञापयति भगवती । १२ श्युमवन्ह्° | 

१७५ ९ न्दनः । यः प्रियामिदशीं काम । ७ ग्ठाेमसमद्वि 
हारिकायाः पश्चा । ९ गण्डावपा० | १० फलि 

नव्या | १२ गत्वा च तत्र | 

ज्ज्वल ज्ञीकादिमती । एतत्सर्वं वश्ीकरणमस्सयेव गुरतरम् । एवं सति युष्माक- 
मियमिति हेतोरनन्तरं किं त्रवीमि । अतः परं न वाच्यमस्तीय्थः। इतिकारच- 
नुश्रयं स्वरूपोपदर्शनाय । तथा च तदभ्यथना सह जघिद्धवेति भावः । इद प्रधिद्धि- 
नामा नाय्यालङ्कारः । यदाद-- वर्णने वस्तुनो यत्त॒ गुणस्योत्कीर्तेनं भवेन् । प्रसि- 
द्विरिह सा जञेचा नाटके कथिता बुधैः ॥* इति ॥१५॥ प्रेय इत्यादि । व- 
सयोमाल्तीमाधवयोरन्योन्यमेतद्िदितमस्तु यत्त्रीणां भतो प्रेयः प्रियतमं वस्तु 

मित्रं सृ्द् बन्धुता बन्धुसमूदः सर्वं ईप्सिताः समग्रा मिलिताः रोवधिनिधिर्जीवनं 

च । पुष्पाणां धर्मदाराः पाणिगृहीताः प्रेय इत्यादि । बन्धुतेत्यत्र श्रामजनबन्धु- 
सटयेभ्यस्तल्' इति समूहे तल् । ^निधिनौ रोवधिः° इत्यमरः । अनेन गान्धवै- 
विवाहो दरदितः । स चानुरागमूलतवाच्छष्टः। यदाह--अनुरागात्मकत्वेन गा- 
न्धरवेः श्रता गतः° इतिं ॥ १८॥ मकरन्द; । जवनिक्रा पिधानपटः । तत्रा 

न्तधानम् । च्रीणामेत्रे ब्रीवेपादिकरणेनाचित्यात् । मकरन्दः । मालल्यस्ि सं 

र्त ह्यनेन वैमूढकनामा भाव उक्तः । यदाह--रवैमूढकं तु सस्यं स्यातुंसः 
त्रीवेषध्रारणम्* इति । माधवः । कामविध्यत द्यनेन पराद्राविनारः कृतः । 
कामन्दकी । अनुपठम्भार्धमाट--वृक्षगहनेनेति । गनेन वनेन विषमेण 
वा । गहनं विषमे त्रिषु" इनि विश्वः । उद्राटमह्गलं विवाहाय कमं । गादे- 

त्यादि । तद्वो भागा उदयानवारिकायाः प्रदेशा वां युवयोः प्रेयः *2द्ारादिकं 
विधास्यन्ति श द्रस्योपवनविहरणजन्यत्वात्। यदाद-“उपवनगमननिटारः श 

कञाररसः समुद्धवति' । कीदशाः । तांवुली पणैलता तासां समूहः पिनद्धा वेष्टिताः 
फलिनः फलयुक्ता अत एवानताः कमुकवक्षा येषु ते । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वा- 
त्समामः । कीटैः । गाडोतकण्टया यस्याः सा च कठोरा तृतीययं।वनवयाः केरल- 
देशवधूस्तत्याः कपोखवदवपाण्डुरीपू सरःछदः पत्रं येषां तः॥ "रतिसंभोगे दक्षा 

प्रतिपक्षामूयिका गुणाञ्या च । अनिभूनरर्वितचेष्य मा विज्ञेया तृतीया तु" ॥ इति 

भरतः । अत एवोत्कण्टाधिक्यम् । केरल्देशजस्वेन गौरतरमुक्तम् । अतः पीति 
सेबन्धाच्छेत देषत्पाण्डुरत्वम् यदाहू--“सितपीतसमायोगादीपषत्पाण्डुरिति स्मरतः? 
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मारत्युपहारो नाम षष्ठोऽङ्कः । 

पिनद्धेति “वष्टि भागुरिरष्ोपम्* इत्यष्टोपे रूपम्। फलिन इति फलबहीभ्यामिनञ्म- 
व्वर्थायः । तथा कक्रोरीफलस्य जग्ध्या भक्षणेन मुग्धाः प्रीता ये विकिराः प- 

क्षिविशेषास्तेषां व्याहार उक्तिर्येषु ते । क्कोली वदरी कोली इत्यनेकार्थः । 
भूम नखर्विलिल्य ये चरन्ति ते विकिराः । (नगेोकोवाजिविकिरविविष्किरपत- 

च्यः" इत्यमरः । अदो जग्धिः । व्याहार उक्तिलेपितम्' इत्यमरः । तथा प्रद्धिता 

वातेन चलिता मातुट्ङ्गवरतिर्वष्टनं येप ते। तथा चैवेविधनानागुणवनगमनेन सवैम- 
नोरथसिद्धिस्ते भविष्यतीति भावः । मातुटद्गरछोलद्गवरक्षः । रुचको मातुलङ्गकः” 

इलमरः ॥ १९॥ माधवः । कल्याणन्तरावतंसा मक्रन्दविवाहकल्याणभुषणा 
माधवविवादसेपत्तिः । कलहं सकवाक्ये । मकरन्दयिवाहेनाप्यस्माकं प्रमोदः 
स्यादित्यर्थः । कामन्द की । संमोगाथ विजनकरणाय कतेव्यमकरन्दविप्रलम्भारथं 
च सर्वषां निष्कमणमाह--वत्स इत्यादि । मारुती । ससि, त्वयापि गन्त- 
स्यम् । एकाकिन्या मयात्र कथं स्थातन्यमिति भावः । छवद्गिका । सांप्रतं 
खट वयमत्रावरिष्यामहे । यूयं सर्व एव खाये चकिता इत्यथैः । अमुलेत्यादि । 
अस्यारम्यं दृस्तं हस्तेन गृह्णामि । यथा सरस्या ईषद्रक्तपद्मं मनोज्ञं दृस्ती करेण 

स्थूलदहस्तेन गृहाति तयेद्थः । कोमदटाद्गयाः कर ईषद्रक्त एवेति साम्यम् । 
कीटराम् । आमूलं कक्षादेशपयन्तं कण्टकितो रोभाच्ितः कोमलो बाहुरेव 
नालं यस्य तम् । कण्टकः क्षुद्ररात्रो च रोमाश्चेऽपि च दरयते' इति विश्वः । आ- 

दो्ल्य एव दलानि पत्राणि यस्य तम् । रोमाच्नितव्वाद्रत्वे सात्विकभावात् । अदं 

कीटशः । अनङ्ग एव प्रीप्मस्तेन त्रः । तथा च कामतापप्रशान्त्यरथं करग्रहण- 
मित्यर्थः । पद्मस्याप्युद्ततया तस्य कण्टकितकोमलनालत्वमाद्े पत्रत्वं च भव- 
ति। गजोऽपि ्रीप्मतप्तः। पद्मपक्ष आमूलं कन्दपथन्तम्। तदनेनानन्तरकर्तव्यता- 
भ'यवसायस्य पेयमुक्तम् ॥ २० ॥ 

सूते स्म य रल्धरः पवित्रः पविच्ररूपा मदयन्तिकापि । 

जगद्धरं तत्कृतरिप्पणेऽदूः पष्टोऽगमद्धव्यरसापिवासः ॥ 

इति षष्ठो: । 



सप्तमोऽङ्कः । 

अधुना मालतीरूपधारिणा मकरन्देन कथं नन्दनविप्रलम्भो मदयन्तिकाहूरणं च 
कृतं भवेदिति प्रबन्धामिधानाय निदुक्तेव तत्र मयेत्यादिना प्रथमाङपूचितवुद्ध- 
ताप्रवेशः ॥ बुद्धरक्षिता । अत्र॒ माधवनिवाहनिरवाहादधर्षधर्यैऽम्महे शब्दः । 
सुशचिषटत्वं मकरन्दस्य गोरत्वाददमश्रुलत्वादिना मालतीसराम्यात् । भगवतीति 
भगवत्यैवालङ्ृत्य प्रहित इत्यर्थः । कषेमेण कुशलेन । एतत्त केनाप्यनुपलम्भात् । 

गोपायितो युप्तीकृतः । आच्छ संवादं कृत्वा । तत्न नन्दनग गच्छामीति 

तद्धवाननुमन्यतामिति संवादः । आध्रच्छिः संवादार्थं इति राच्दिकाः। अत 
एव "आप्रच्छख प्रियसखममुम्” इति मेधदूतादो दीकाकृता तथवे विवृतमित्यवे- 
यम्। आवसथं गृहम् । कोमुयाश्धिनपूर्णिमात्रतम्। यद्रा कार्तिक्यां चन्दरमण्डलपूजा 
केमुदीव्रतम्। तदुभयं च ग्रीष्मे प्रव्र्तमिलयकालकेमुदी्युक्तम् । यद्रा जननय- 

ननन्दकत्वेन केमुदीव कामुदीति सूपकम् । कौमुदी चन्द्रज्योत्ना यथाकालसं- 

भवा संध्याक्रालीना वर्षतुभवा जनानन्दाय तथेयमपीत्यर्धः । अः केशवस्तस्य 
कालो वर्षाकालः संभ्याकाटश्च श्रदोषो रजनीमुखम्” इत्यमरः । व्यवसितं मदय. 

न्तिकाविवादरूपम्। अन्यकायैन्यात्रतते जने तदप्रत्यूहं निर्वहेदिति भावः । त्वरमा- 
णेति विटम्बासहकामावेश इन्यर्थः । तिरस्काराद्रलक्षयेन स्वलननक्षरेः सह स्वरो 

यस्य सः । रोषेण निभं व्याप्तम् । खुटर्गितपिति पाठे खुटङ्गितं मीनम् । 
“वुटद्ितमाहु्मुखसंकोचं च काव्यविदः” इत्यभिधानात् । कोमारबन्धकी वेद्या । 

म्राधवानुरक्तत्वात् । तदत्र नन्दनस्य विवाहदिन एवं बलादमिद्रवणेनाधार्मिकत्व 
कामशाश्राविन्ञत्वं च दरितम् । यदाह--“सुक्माराः पुष्पाणामाराध्या योप्रितः 
पदा । अनिच्छया प्रव्रत्तयच्छङ्रारं नारयेद्रसप्” । बन्धक्रीति पर्पवाक्येन दुरा चार- 

त्वमप्यस्य । यदाद-- "ताडनं बन्धनं वायो न विम्य समाचरन् । व्रते 
परषवाक्यं च दुराचारः स उच्यते ॥' प्रसद्रेन संविधानकेनं । एतेन सृच- 
नाल्मवेशः । शाय्यागत इति । सुमस्य प्रवेशो भरतनिपिद्ध इति शय्यागत 
इत्युक्तम् । मकरन्द: । मगवतीनौ तरन्यभिचारित्वे ऽप्याश्रयमेदात्तदाशदयाद-- 

अपीति संभावनायाम्। अन्यभिचारित्वमवाद-खवङ्खिकावाकये । कः संदेदो- 
ऽत्रमदहानुभावस्य । मदयन्तिकापरिणयोऽवदयं भावीति भावः । भत्र दिंव्रहुना 

भणितेनेत्य्थः । मङ्गीरो नपुरम् । व्यपदेशेन माटतीप्रबोधच्छटेन । उत्तरीयेति 

उपरिवापःपिहिनाद्ग इयथः । इट् नर्मगर्भ कशिकीष्र्तिः । यदाह--(कार्यकारणतो 

यत्र नायको गोपयेत्तनुम् । न्मेगभेः स क्थिनो नाय्यवेदिभिर्तमः ॥° मद्- 

यन्दिका । अव्राघ्याहितमतिकमः । निभत्सयाम इति । श्रिरात्रं नायकं 
ज्ञात्वा वाचा हीनं तु कन्यक्रा । पयन्ती स्नम्भवच्छन्नं निर्वियेत ततः परम्' 1 

इति भरतानुरोपेन कन्याविषखम्भपरे मे त्रातरि व्यर्थमिये दटरेति निर्भत्स- 
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नमस्या इति भावः । बुद्धरक्षितावाकये । एतद्वासभवनद्वारम् । तस्परविरोति 
रोषः । छवङ्गिका । अत्र कथमस्माहुराचारात्स्थास्यामीति चिन्तया दौर्मनसखा- 
निद्रा । यदाह--आालस्यदीमेनस्यङकेशश्रमचिन्तनस्वभावेभ्यः । रात्रौ जागर 
णादपि निद्रा मनुजे दिवापि संभवति ॥ तथा च दुःखहानाय निद्रयापि क्षणं 

नयत्वियमिल्यारयः । ठवङ्किका । अव्र विसम्मणं विश्वासमुत्पाय वश्चीकरणम्। 
लडहं मनोहरम् । विदग्धं कलाभिन्ञम् । नववधूविखम्भणोपायसताम्बूखादिदानम्। 
यदादह-“वाला ताम्बूलमालाफलरसयुरसादार संमानहायौ' इत्यादिकः सुप्रसिद्ध एव। 
प्रकृते तृपालम्भपरतवाद्रिपरीतार्क्रत्वमिति मावः। मदयन्तिका । विप्रतीपं विप- 
रीतम् । पादपतितनन्दनाननुवतंनान्मार्त्येवोपालभ्या तद्करणाद्विपरीतत्वमिति 
भावः । पाद्पतनेऽनुवृत्तो भरतः--'ब्रीडायुक्तापि या योषिदतिशष्टापि या भवेत्। 
प्रादे पतन्तं पुरुषमनुवर्तेत सवेदा ॥' बुद्ध रक्चितावाक्ये । विप्रतीपं न 
वा विप्रतीपम् । तचित्तानुवर्तनेन स्वीकृतयु क्त्या निराकरणेन न वैपरीत्यमिति 
मावः । बुद्धरक्षिता । साभिप्रायं गोपायितुं साधारणोक्त्या खवचो 
वदति--अत्रेयमिति वक्तव्ये जन ईइदयमिधानं मालतीमक्रन्दसाधारण्यार्थम् ॥ 
नववध्वा लनयातिक्रमे न दोषः। यदाद-नवपरिणीता योषिदयत्नादपनीय 

साध्वसं सयः । विविधविनोदकथामिर्विश्वासं नीयते सरसैः ॥* रभसोपक्रमः स- 
हसा प्रवृत्तिः स च विश्द्धः । यदाह- (सदसा वाप्युपक्रान्ता कन्याचित्तमविन्दता । 

घाध्वसं त्रास्रसुद्रेगं सयो द्ेषं च विन्दति ॥ सा प्रीतियोगमन्राप्य तेनोद्रेगेन दुःखि- 

ता पुरुषद्रेषिणी वा खद्रद्विष्टा वा ततोऽन्यगा ॥ स्खलनमुपक्रान्तानि- 
वहः ) विच्छर्दितं विशी्णम् । अपरिस्थानकमपरिस्ितिः अधेर्यमिति यावत् । 
यूयमुपालभ्या इति मदयन्तिकां प्रति वचनम् । ्रातृ पक्षप्रवेशात् । अद्येति पाठे 

बुद्धरक्षिता मदयन्तिकया सह स्वाभेदं मन्यमाना वयमिह । शित्पकारितवात्स- 

स्कृताध्रयणम् । यदाह--दिव्याया गणिकायाश्च रित्पक्रार्यस्तथेव च। विदग्धा- 
याः लिया भाषां संस्कृतेनापि योजयेत् ॥* यद्वा कामपूत्राुकरणात्संस्छृतभाषा। 
सधमोणस्तुल्याः उपक्रम आरम्भः । प्रसभं हयान् । संप्रयोगः सुरतम् । किल प्र 
सिद्धो । कामलत्रकारा मन्यन्ते । लवङ्गिका । अत्र निक्षिप आरोपणम् । 

जुगुप्सन्ते निन्दन्ति । दुःशीला कन्या मा जायतामिति भावः मदयन्तिका । 
कथमन्यथाटयुद्धिनेयमिति भावः । मदयन्तिका । अत्र प्रभवामीति वरभगि- 
न्यपि त्वयि प्रणयवज्ादाश्वासवत्यहमिति भावः । लवङ्गिका । अत्र यथेच्छति 
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१७९. १ ग्कामो कामिणीं कामे । ३ ग्नामादा । तदो सो खु 
अपिअवेलकख० । ४-^ खरो सोप्तणिभरदुग्खिदो 

मदप्पप्फुरन्तणअणो णमे संपदं तुए कुमारबन्धशए पओ । 

तथा बरहीर्यथः । मदयन्तिका । भत्रेदशोऽपि दुःशीलोऽपि। यथाचित्तं चित्ता- 
नतिक्रमेण । भ्तति । "कोऽपिदेवः कुलघछलीणां पत्तिरेव पतन्नपिः इति वच- 
नात् घ्लीषु भर्ता प्रभवतीति भावः। न चेति।न चन जानीथ। करतु चानीथ 
एवेदर्थः । मदयन्तिका । अत्र किल प्रसिद्धौ । ताराभैत्रकं परेम । तत्र माधवे । 
अतिभूमिमतिदृरम् । तत्खदिवति । माधवानुरक्ता मालतीत्यस्यानुशय इत्या- 
दायः । विजुम्भते प्रकाशते । अपक्ष माठती माधवपरेव्यसत्पक्षे । अभिनिवेशो 
तोषः । निरवकशेपमिति क्रियाविरोषणम् । दोप इन्यसया दर्भाग्यं लयागो 
वा निव्यशद्काकुलतया स्यादिति भावः । निष्कम्पेति । सततपरपुरुषालो- 
करनेन लजाहीनतया दारुणत्वमत एवेयं कुल्या न वेति परेषां संदेह इति 

भावः । छवङ्गिका । अव्रापेहि दरं गच्छ । मदयन्तिका । अत्र न यूय- 
मिति त्वदस्फुटवादे मेऽवावसाद् इव्यर्थः । न सदु न जानीमः । अपितु 
जानीम एव । च तथा त्वमपद्रवं क्रं करोपीयर्थः। कोरः परिणतो जातपाण्डिमे- 

त्यर्थः । यद्रा अक्रटोरा वाला केतकीन्यर्थः। तादशो सातिपाण्डुरेव मवति । 
न निभावितं न ज्ञातम् । अपितु स्वैरेव ज्ञातमित्यर्थः । तत्किमपद्रवं करो- 
प्रीति भावः । विभ्रमो विलासः। सच चियां यथा--यानस्थानासननादीनां 

नेत्रवक्रदिक्र्मणाम् । उन्धयने विशेषो यः स मिदस दति स्मरतः ॥' 
पुरुपे यथा--मन्दमंवारिणी दृष्िगेतिश् व्रृपमायिना । स्प्रनिपूर्वस्तथाल।पो 
विटासः कथ्यते यथा॥' प्रिन वया निरूपिता येनापद्रव इयर्थः । अवेगोऽ 

प्राक्निदुःखम् । अङ्कारिनं सुतप्तम् । दद्रर्तमानप्रुत्पतत । अवरेगोऽयभिष्न- 
पिजः । यदाह-अविगध भतरेतयुसामिश्टानावाप्ियभवात्ः । टखवद्धिका । 
करिमिदानीमपरम् । त्वया स्प्रतमिति रेपः । मदयन्तिक। । अत्र चेतना 
परात्निरूपमेव प्रियम् । पारितोषिकं यव्याल्रणितेत्यादिश्रोके दरितम् । नियुक्तं 
दत्तम् । तचित्तानुरागं विना नोपपन्नमिति बावः । अर्थान्तरोक्तिप्रसदैन प्रक्र 

नापटवार्थमाद--आं सखि इति । आमिति पू्वस्मरणाथः । विस्मरतमिति । 
जात्वापि तत्कथाकथनायायं प्रश्च इति मावः । मदयन्तिका । व्याजेन 

यम इत्यर्थः । अवलप्रसंनिहितेति पटेभ्वलप्नं कण्टः । संभावितः ख्यातः । 
कर्म॑धारयोत्र । विकटं विदालम् । मांसलं स्थूलम् । उत्तानमुच्छितम् । 
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१८० 4 गदो सुणीअदि तह० । 

जरं कठिनं जजरितं विध्वंसितं यदोड्पुष्यमुकुटं तदिव हरति । कतैर्युप- 
मान इति णिनिः । दरणमिह समीकरणम् । रक्ताक्तदेहतया साम्यम् । शिखा 
प्रम् । खवद्धिका । अव्र हुं वित्र । टुं वित्र विस्मये" इत्यमरः । मद्. 
यन्तिका । अन्राहदातिशयात्युनःपुनः प्रश्नः । प्रियनाममधुपानेऽपि न तृप्तातो 
ुत्वेवाहेति भावः । लवङ्गिका । नच शब्दः जशयाविष्कारे । अहमित्यादि । 
यथात्वमाल्थ तत्तथा। माख्ती माधवानुरक्तेति स्वीकृतमित्यथैः । अहं रकि 

नाम वदामीत्यभिनिवेशमाचम् । अयं पुनः कुलकन्यकाजनः कथामध्ये कथम- 
कृस्मात्कदम्बगोलकाक्रारमाधितः । बहल्पुलकल्चालित्वात् । विकलो विहुलः सन् । 
कीटरः । विगुद्धो निष्कटद्रः । कामामिपद्रदोषश्चन्य इति यावत् । मुग्धो 

रयानभिज्ञः । सर्वमिदं सोल्प्रासम् । अत एव वैदग्ध्यतया रित्पकारिणीत्वेन सं- 
स्कृताध्रयणम् ॥ १ ॥ मदयन्तिका । अत्र उपटससीति नाहं मकरन्दानुरक्त- 
तया हृष्टा किंतु तद्धीरत्वमभिनन्दामीति न हासस्थानमिति भावः । अत एव 
चित्तचोरिकयार-- नन्विति । एवं स््रहष॑स्यान्यथासिद्धिमुक्त्वा निजा्गसहजं से. 
दादिकं मकरन्दे ऽन्यथयति-- तथा चेति । विस्मारितक्षरीरेति मृच्छीकथनम् । 
संगलितो मिलितः । उत्पीडः पूरः । कन्दोप्र नीलोतलम् । मोहेति मोदेन नेत्र. 
मीलनं न तु मदङ्सद्गादिति भावः । यदाह--न्यसनासिघातभयपूैवेरस्मरणजो 
मवति मोहः” इति प्रदारमृैने कथमयं भूमो न पतितोऽन आद--भूमीति । 
विश्रम्भः संबन्धः । विच्छर्दितिः परित्यक्तः । महामहाघमतिदुरुभम् । जीवलोको 

मर्टय॑भुवनम् । प्रियाटिङ्गनस्मरणादिना खेद।दिकम् । खेदादीनित्यनेन क्रिकिंचित- 
भावाविष्करणम् । यदाट--“यदन्तानिहितस्यद्ेः सव्यापारर्मनोभुवः । सत्रीडावि- 

कृतिः स्रीणां तदाहुः किठर्किचितम् ॥* अत्र स्वेदादिमता तव शरीरेण मकर 
न्दसंभोगोऽभिलषित इत्यथः । टवङ्किका । अत्र सहवासिन्या; स्याः । नाहं 
कामजस्वंदादिनोद्धिन्ना कितु वद्दिश्धम्भकथयेति भावः।अभिण्णद्मीति पाठऽभिन्नञा- 

तास्मी्य्थः। अचर जानीम एवेति कामन्दक्यादिद्वारा तव मकरन्दस्य च चेत 

ज्ञातमेव । तत्कथमपहव इति भावः । व्यपदेशाच्छलात् । सदशमिति मकरन्दे 
स्नहानुबन्धमपि कथयेत्याशयः । उभयमपि क्रियाविशेषणम् । बुद्धरक्षिता । 

अत्र शोभनं कथयितुमह॑सीत्यथः। टवड्धिका । अन्न मकरन्दवियोगेन कथं वरत. 
स इति भावः । मदयन्तिका । अत्र निशामय णु । एकवचनमिह् चवङ्गिकाः 
पेक्षया । बुद्धरक्षिताया विदितवृत्तान्तत्वात् । कथाकथनं तु रागवरदये यदाह-- 

“यात्रा पुरस्कन्दनसुत्सवो वा स्वप्रोऽथ चित्रं रतिसंकथा च । भवन्त्युपायाः प्रथमा 
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१८१ ४ ग्वाप्रमवणदुवारं । ८ श्वेहि जदो ए८।९ श्रू मण्णु 
उ्ि्चिअ पसुत्तेत्ति । तदो० । १० °अणुप्पन्ते उव । 

१८२ १ न्मासिणं सरसिणेहअरो° । ३ गविप्पदीअं अघे वि 
उवाटम्भिजमो । < व्विरुद्धमाहसो । 

वलोके यूनोयेतो बरदधिमुपेति रागः ॥* पक्षपात इति बुद्धरक्षितापक्षपातो गुणबाहुल्यं 
विना न भवतीति विश्वास इति भावः । तोद्रत्तमतिरिक्तीभवत् । कोतूदलमुत्क- 

ण्डा च मनोरथश्ेति विग्रहः । ततो बहुतीदिः । यद्रा अतिरिक्तीभवत् कौतूदल्य- 
त्कण्डया च यच्च मनोरथं तादशो मनोरथो यत्र तत्तथा । स्वोङ्गदाहो व्याध्यवस्था- 

याम् । यदाह-"मनःसंमोहसवा हृदादृव्रत्यादिभिस्तथा । शिरसो वेदनाभिश्व 

व्याधेरभिनयो यथा ॥` मरणमेव निवाणं मोक्षः । स्वेदुःखापदहारकत्वात् । मयलना- 
दिष्टसङ्गततव स्यादिति वुद्धरक्षितावचनम् । विसंएटटा संशयितचित्ता । जीवलो 
कस्य परिवर्ताऽन्यथात्वं मूरधत्यर्धः । यद्रा मृद्धनन्तरं पुन्जविलोकप्रवेशोऽत्र 
परिवतेनम् । संकरत्पान्तरे मावनावलजन्ञानमभ्ये खप्रज्ञानमध्ये चेदर्थः । 

निव्यूढ उपचितः । उदरेन्सभरृक्षेपम् । प्रर्ढमेरेयं प्रसन्नमयम् । तस्य मदो 

मत्तता । भैरेयमासवः सीधुः इयमरः । पूर्गितमितिक्रियाविरेषणम् । निध्या- 
यति चिन्तयति । क्षायः युरभितः । कट्टंसो राजसः । घोषः शाब्दः । 

धधेरमस्फुटम् । स्खलितं च्युतम् । एतदुभयं साध्वसवशात् । हषैसं जातस्वरभे- 
दद्रा । यदाह--“खरमेदो भयक्रोधमदह्पादिभि्मवेन' । भरितकणैविवरमिति 
क्रियाविरोपणम् । वल्ना्रलग्रहणन छ्रीप्रसादनम् । यदाह--रदसि ग्रहणेनापि 

दस्ते व्र च मूर्धनि । कायै प्रसादनं नार्यां अपराधं समीक्षता ' ॥ परिभवेन 
ग्रतिकारवुद्धया । सभयं पू्वाननुभवान् । अत्र कि स्यादित्युत्तरगि कम्पवत् । 

आतद्गाद्धमधमायमानमुष्णमिव चित्तं यखास्ताम् । यद्रा उत्तरप्रथृद्रतकष्टोलम् । 
धमधमायमान सकम्पम् । कष्ोखध कम्पस्योत्तरोत्तरप्रकर्षः । उत्तासयति 
चकितां करोति । रीघ्र व्यक्तवच्रा चसा प्रमृता गमनोयताच । कर्मधारयः । 

पुलकितत्वेन दण्डायमानता । अपवारितोऽपिदहितः । उद्रमो विस्तारः । भलिद्ग- 
नविधटनं कृत्वापसरणे कुचालोकनादिकं नायकस्य जायते । नायिका च तदा 
संवरणाय न प्रभवतीति भावः । तर्हिं पलायते किमिति नेयत आह-विध- 

टमानेति । विधटमानालिङ्न जरोमाश्चसंचयान् । विकला स्वस्थानचलनात् । 
सेदानं बन्धनम् । तत्प्ापिताभ्यामिदय्थः। प्रतीपं प्रतिकूलम् । गमनाभवे पुनःका- 

तावरुद्वतया हं हृमित्यादिनिपेधमाद--प्रतिकूेति। उपरागः संबन्धः । निषि 
द्रपुनरुक्ते पुनः पुनर्निपेधवाकये पयंस्तं नियेधविपरीतं ज्िग्धत्वादिधमंत्वात् । यद्रा 
पयंसवं विभ्रान्तम् । चित्तस।रः संभोगच्छापरता । उपहासः परिदास्रः । सच 

मा० ३१ 
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१८३ {~र णके वि अपरिह्िणं तेण तुद्य त्ति। ४ भ्माणाः स्तः 

सप्रः । ९ "आरा जमणनिि । १ प्पुरुप्ा अम्मकाओ 
समुव्वहन्ति ण खु कोवि छजापराधीणं अणवरद्धं मु- 
द्रटडउहसहारवेपह° । 

१८४ ४ नहो से कि०। ९4 ग्युदुं अह्येहि जधा मम ण तुए 
संपदं कोमारबन्धरेए पओअणं ति । मदयन्ति 

हदि संभोगेच्छा, वाचि पर ते निषेध इयेवंरूप इत्यर्थः । स्निग्ध ु नरुक्तेतिपाठ 
दिनग्धपुनरक्त पुनः पुनः क्निग्धें पयेसतं क्षिप्तं लोचनमिलयथः । आवेषटनमावेष्टः। 
तेन गाढालिद्गनमुक्तम् ! करसर्टो नखः । ओरम्फ आक्रमणम् । प्रोढन्याघ्रनखव- 

त्कटोरं यत्करष्टमिति भावः! निप्र निविडम् । निवेशो ऽपणम् । निःसहां वचना- 

यक्षमाम् । अतच्र कररुटाक्रमणमेव परत्रावटीति रूपकम् । चुम्बनमाह-सावे- 

गेति । ओवग्गिदं पुञ्ीकृनं रम्विनमिय्थः । सुखावयवा टल्टादयः । विकरासितं 
च॒म्बनादिनियुक्तम् । वदनस्य वेद्गध्यं चृम्बनचातुरयात् । इह कन्यायाच्निविधं 
चुम्बनम् । रछितकच्छुरितकधटितकमेदान् । तत्र॒ ठठितक्माह--प्रस्फु- 
रितेति । घटितकमाह-- पुच्चितं योजिनम् । ईपन्परिग्रह्य मीटितनेत्रा जिहूम्रेण 

घटयति करेण नेत्र तस्याच्छाद्यतीति घ्ररटितक्र्म् । हुरितकं तु प्रागेवो- 
त्तम् । समुद्रम उद्रेकः । एवं च सर्वाद्रीणनायकस्पशालमोदमाह--मनो- 
हरेति । उद्धर्धितमुद्रतरोमाश्रम् । नायिकाया वामद्रे सकलोपचारव्यव- 

स्थापनाद्वामकपोखद्युक्तम् । वर्थमानां सरतावस्थामाह--सभुलसितेति । 
समुष्टसिताभ्यां साध्वसानन्राभ्यां विष्रमो यः संभ्रमः संवेगस्तत्र मोहेन विक्त 
व्यतामूढतया मन्थरत्वमेक्रतर पक्चाव्यवस्थितिः । साध्वसेन प्रबृत्तिरानन्देन च 

निव्रत्तिरियाशयः । भनभ्यथनीयं सुरतादिकम् । ततो ्षरितीति जागरावस्था 
कथनम् । लवङ्गिका । अत्र मचूडकं विथावीति स्यातम् । निःसदहतनुत्वेनास- 
नमचूडकेऽपि धातुल्यागप्रक्नवेद्ग्वी यमिति भावः । पुष्पवतीशङ्कय। परि जनदहासनि- 
वारणाय गोपनम् । बुद्धरक्षिता । अत्र प्च्छामि यदि हृदं रहस्यं कथयसीति 
भावः । मदयन्तिका । भत्र कृतापराध इत्र शिरश्वालनगतिः। बुद्ध रक्षिता। 
अच्रात्मसमपैणमेव त्वया कार्यमिति भावः। मद् यन्तिक्ा । अत्र तदशेनाभ्रतसेक- 
सीतला भविष्यामीति भावः। निःसद्ः सर्वाङ्गव्यापी । बुद्धरक्षिता । भ्राथशब्दो 
ययु । वलात्कारितो बलात्कारेण प्रवर्तितः रुक्मिणी काममाता प्रदु्नमातृत्वात् । पक्षे 
कामावस्थाकारिणीम्। पुरुषोत्तमः कृष्णः । अथ च पुरुपेषृत्तमो मकरन्दः । स्वयंग्राहेण 
गान्धर्वेण । खधमेचारिणी मायो । प्रवृत्तिर्वाता । मदयन्तिक्रा । इद मम भाग्येन 
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१८५ ३ श्एोत्ति। अण्णं च तुद्ये०। ४ गारम्मदूप्णस्स जं 
मू० । ९ (कधं वा आमन्तिदं वि णाम ण जाणीमो । 
७ "हदीएे तारमेत्तअं आप्री ताहि सव्व । ९ न्तुणो 
अवक्रखा० | 

१८६ १ ममहादोसो त्ति ना०। २ ह्णा अम्मक्राओ दूमवेन्ति 
हिअ०। ३ न्ति माणं मणिस्मप मद्०। ४ ०अइ् 
अप्रावधाणे अपव । 4 प्रह जप्िस्पं। १ न्त्य 
अप्फुटं भणि? । ७ °नीवलोअं माह्ट° । १ ० मम्बमेत्त 
पधारिदजीवणं मा०। 

१८७ ३-४ प्प्फुट्पस्ररन्तणअणुप्पटवहट्विखापमसिणपतचारचार- 

तीरआतिराअन्तविव्ममाअणङ्गणद्जारिभपतव्वा भसै- 
पदे | 4 महुरा तुए वि ण णिरू० । ६ श्तक्णु- 
चछलिद्गम्भीरावेअवह" । ७ '्हाणं उव्वत्तमाणमूषं 
विअ० | 

कि स्यादिति निःश्राम इति भावः । मदयन्तिका । भत्र कादमान्मशरीरस्य किं 
तु न कापि। मकरन्दसव मच्छरीरमिति भावः । केरकराब्दः कृलयकस्वाची । प- 
णीकृ मूल्यतया यो व्यवश्ाप्यतं स करलयकरः । ठटवङ्किका । अत्र महानुभावता 
कृतज्ञता । ु द्धरक्षिता । साप्रतमर्वतद्रचनस्योपयोगं स्थिरीकृलाई । स्मरिष्यसीदं 
वचनम्। मदयन्तिका । अचर नादी केऽपि पटरक्षणः इलमरः । परुक्षणाव- 
च्छत्रः कालोनाडी। द्वितीया नाडी द्रादराक्षणात्मकः कारः । मदयन्तिकामक- 

रन्दसंघट्रनविषयस्य समापिषटद्योऽयमिलथः। यद्रा द्विनीयनाडी द्वितीयभगिनी म।- 
लती तया सह विच्छेदो वियोगो यथोपकरान्तमंवन्धविधटनमिलर्थः । मकरन्दः । 
गृह्वाति मदयन्तिकामिलथः। मदयन्तिका । अत्राम्मो इति खच्छन्दप्रलपरितखा- 
भिप्रायानुनपे । रम्भेत्यादि । हे रम्भोरु भयं यज । यतस्तव स्तनभारस्यो्कम्पं 
सों मध्यभागोन क्षमते समर्थान मवति । अतिकरशो मध्यदेशः कुचयोभयक्र- 

म्पस्य भारंन सहत इति भावः । भयमेदापरिचितदशनात् । विकारमिति पठे 

तव सकम्पस्य सनभारस्य विकारं मध्यभागो न क्षमतं । संकत्पमुखेष्वनेनो क्तग्रका- 

रेण लयैव कथितप्रार्थनासंपत्तिरेषोऽदं संस्तुतः परिचितो दासो विधेयः । प्रणयः 
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१८८ ! ण्णाप्तनोषिदेण० । २ अंगाहस्राहमे णिउ०। ७ ा- 
वदूवदेसकाटगो० । शणा तक्षालप्ंमिहिदेण जीविद्- 
प्यदायिणा पीञर । गदिढदादाविदारिभविअ० । { 
°त्थलेण जरदजन््ञ० । व्करुणिक्रमणेण । 

१८९ १ फकिदे विपहिदा अतिदुडसदूटणदस्भिदावजपहारा 
मारि । ७ अह तथा०। ८ भम्ययं त्वकस्मा | 

१९० £ हादु णामग्गहणदुमरणाईं । तह अ मो तुए०। ७ 
"परिटुप्पीडो मोह” । ८ भभूमिविट्गिदापिल्दा 
विड° । ९ ग्दअनितिआणिमित्तमेत्तः । श्नीवरोओ 

महा० । ११ बुद्धर-वनसिदं पिअप्तदीए सरीरेण । 
१९१ २ व्वासिणी वीप्षम्भेण । ४ व्वन्धसरिमं स । ६ व्टव- 

ङ्खिज भणादि । ७ ण्यद् पिजप्रहीञ । 
१९२ २ ग्नणे अदिभूमिं गदो जाणुराओ । अवि अ तकि 

जणे भरिदुञ्चरन्तकोदृह° ३ °ओजणिउत्तः । द्दा- 
रुणाणङ्गदु° । ४ ग्नीविदा संभाविअद्वि । वि- 
अम्भि । <-९ प्पकप्पपिवि० । ९-१० जणं । 

परेम तद्रूपो वा प्रसादः ॥ २ ॥ प्रेयानिल्यादि । प्रेयान् प्रियतमो मनोरथसदले- 
वरतः प्राथितो यस्या संकत्पादिष्वनुभूतः स एष सोऽयमिद्य्थं इति प्रागनुरागो- 
द्रदः। अतः कृतज्ञतया पू्वापकारस्य स्मरणेनेव भद्रमभीष्ट विवादरूपं कुरु। तत्र 
सामग्रीमाद-एतदमायग्रहं केचित्सुप्ताः केचित्प्रमत्ता जना यत्र तादरम्। गाढं 

तमः । अन्धमिति पाठेऽन्धं करोतीयन्धम् । तम इयथः । उच्क्षिप्सुत्तोितमत 
एव मूकमशब्दं मणिप्रधानं नूपुरं यथा तथहि यामः। विवाहसंपादनायेति भावः। 

तन्र सुप्तादिना गरहलोकानामदर्शनं ग्रोढान्धकारतया बहि्कानामददनम्। नूपुर- 
स्याप्यशन्दतया परवितकाभाव इति गमनम प्रत्यूहं स्यादिति दितम् । प्रमत्त इति 
रदाभ्यां निष्ठातो न इति नत्वं न भवति । न ध्याख्यापृमूष्धिमदामिति निषेधात् 
॥ ३ ॥ मदयन्तिका । अत्रानेन मकरन्दसंमतिमाद-- यत्रैव मार्ती । वर्तत 
इति रोषः । एतेनागामिनो ऽदस्याव तारःसूचितः । मदयन्तिका । अन्न पितृनिर- 
पेश्येण माललात्मनिवेदनं यदि तद् ममापि तत्सादियारवः। बुद्धरक्षिता । 



अङ्कः ७] माटतीमाधवटीका । ९.७ 

घु० प 

सो षि पिअसहि, युहुत्तणिन्रुढवि° । गवेत्यरन्तरचिद्- 

णेत्त° | 
१९३ १ ग्तण्डडप्पीलडम्बरपदिरूढेमरे अदप्पं विअ चिरणि- 

इ्माअदि मं | किंअ०। ३ मम्भीरतारधीरणादभरिः । 
६-४ "अह पप्फुरन्तपओहरुच्छल्दुत्तरीअअश्चलाव- 
लम्बणपरिभवेण० । 4 "अं मं पमु° । न्पज्िञयुअं 
ओ० | € °उन्तविअढमेह” । ८ श्वे अच्चाअरपअ० । 

{१९४ २ हप्तदि । दिउणव्रार | बवेदणणिअनिदं पिर । ३ नह 

होरम्फविअ० । १ ग्परि्हहोवगिदुण्ण० । ज्च्छन्दवि- 
आप्तवि० । £ भ्मूलोवरिणिहि० । 

१९९ १ गगअमणहरफंमणिभरुभमाविदपरीर० । २ श्ंभवटण- 
मोहमन्थरभमन्तलोअणं करं वि० । ६ भ्मं अणन्भत्थ- 
णीञं अठ्मत्थेदि । पिञ० | ४ नमविअ स्जत्ति प | ७ 
गविठ्भमुम्मीप्तहाप्र० । ७-८ श्वि परिजिणा० । < 

"णिज दे णिञजम्बस्पम मूर प्अणिजपच्छदवडाववा- 

खि भोरि किं ण०। 

भत्र च तथा प्रागेव मःसमक्ष लया मकरन्दायात्मा दत्तः । इदानीं कुतलेऽपासय- 
मिलयाऽशयः । स्वग्रहप्यागदुःखादश्रपातेन मूचितात्मनां मदयन्तिक्रामाद--अच्र 
तुभ्यमिति रोषः ¦ अदयेव्यादि । अयोजितं सातिशयं कृत्वा मया विजितम् । 
सर्वकार्यसंपादनात् । सफटस्य मम यौवनस्यायोत्सवः । अत एवान्यक्किम्। भपि 
तु न किमपि । साध्यमस्तीति शेषः । यद्य मम वान्धवधरुरा भित्रकृयं कामदेवेन 
सम्यग्धृता । प्रसस्नतया सुमुखेन । एवकारो ऽप्यत एव । यदि माधवसंगतेयं स्या- 

तदा मया सवौकारं जितं न स्यादिति भावः। कन्यावरणे वान्धवा एव भवन्ति । 
यदाद- कन्यया वरणे माता पितरौ बान्धवा अपिः ॥ पक्षद्रारं खडक्षिका ॥ 
॥ ४॥ “अ्रात्रनिशीा द्री" इत्यमरः । प्रासादानामिति । अयं वायुस्तस्णानां 
नू तनघ्लीसमागमं प्रकादायति । अनेन मदयन्तिका प्रोत्साहनमुष्कम् । कीदशः । 
उक्तस्थानेषु अरान्त्वाश्ृत्तः । आदौ श्रान्तः पुनराृत्त आयातः । अनेन मन्दत्वम् । 
भ्रान्ला भ्रमणेनायात इति वा । परिणतपुष्परसगन्धसमृहषन्धुः । पुष्य ना हृष्ट- 
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१९१ १-२ "पिअसही क्खु हरिमाह जेव्व मन्तिदं जाणादि । ४ 
"मद् अन्तिए, भणिस्सं दाणिः । 

१९७ ९. दुअ दुडसद्ूख्कवलदो क० । “एव्व केरअस्॒ अत्तणो 
परीरस्स । 

१९८ २ न्दुदीअपहरणाडिआविच्छे । ३ गच्छिम से पाद्०। 

९ गश्लदि, विप्पवुद्धा०। ७ "अद्यो, अण्णं जेव्व किं 

पि एदं व०। ९१० ममते विपनोदुसुत्कस्ितं स्तनम- 
रस्य नः । 
२०० £ यस्य प्रसा । समुद्धते । < द्रेण निगेत्य साध । 

१३ भ्रान्त्वा वृत्तः परि०। 
२०१ १ गचितस्फारकर्पू । २ वायु्यूनामभिनववधू। 

इति नन्दनविप्ररम्भो नाम ससमोङ्कः । 

सुरभिर्वा । युहुरुपचितोऽत्यथं प्रवृद्धः । स्फारो दीचतया बृहत्तरः । कपूरसपकां 
च । पश्वात्क्मधारयः । यद्रा कषूरविरोषणमेव द्वयम् । एभिरतिसीगन्ध्ये 
ध्वनिते यतोऽतिमनोहरोऽत नवक्लीसां निध्यकर इति भावः । उपरहितम्लनेति 
पाठेऽपि कर्मधारयः ॥ ५॥ 

प्रासोष्ट यं रन्नधरो द्विजो द्िजेशवन्यादमयन्तिकपि । 

जगद्धरं तच्करृतरिप्पणेऽद्ो ऽगमन्मनोहारिणि सप्तमोऽयम् ॥ 

दति सप्तमोऽ ङः । 
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२०२ ९ वततत हि०। १४ श्रो माकरन्दः पराः | 
२०३ ६ गमित्यद्यानिमित्तमन्ययेव प । 
२०४ १ गये निरनुरोधे, 

तदेवं मदयन्तिकामादाय मकरन्दे माधवाम्तिक चरिते मालतीमादाय निग- 
तस्य माधवस्य कामन्दकीगृहस्थितस्य वातांप्रस्तावनायावलोकिता प्रवेशः । सूचनं च 
पङ्क । जरि नेव्व माटतीति वचनेन मालतीमाधवयोरेकत्न वासः सूचितः । तत्र 
च यदपि तयोरेव प्रवेशो ऽईति तथापि कन्याग्रटोभने सख्यानुकूल्ये ततप्रवेर इति 

पूवाद कृतमेव । अवलोकिता । अव्र सयो वापीतु दीर्विकरा' इयमरः । 
ददछयतीत्थादि । अयं चान्द्र उयोत उद्रच्छन्नत एव द्युष्यलस्गल्भतालीपतव- 

त्पण्डुरस्िमिरसंपं खण्डयति । प्रथमतो व्योत्निवायुतरेगेनोप्वैसुखीभूय प्रचटिना 
घनः केतकीपराग इव । इन्दो रयमेन्द्वः । मन्दमन्द्मिति प्रचलन्रिया विशेषणम् । 
उपवतैमरे संमुखीकरोमि ॥१॥ निश्चोनन्त इत्यादि । हे सुशरीरे, यावदेते 
कबरी जटबिन्दवः घछवन्ति यावन्कृचकटिकयोर्मधय आ्रेतां न यजति यावन्न नि- 
बिडव्यापि रोमां प्रकारायन्ती काययष्टिस्तावद्राठं यथा तथा सढृदपि मेऽह्ू- 
पारि कोडप्रदेरां दहि । अतः प्रसीद । तदिट निदाघतापशशान्तये जटयिन्दवः। 

कुचाद्रना पुलको दमश्च सवाद दयापत्तय । यावत्तावच्छब्दाववध्यथां । सान्रेयादि- 
पदे कर्मधारयमत्वर्थायाद्रहुवीहिरेवेष्रो खवुन्वादिति न्यायेन वहूत्रीहिसंभवे कथ 
मत्वर्थीय इति न देश्यम् । एनद्र चनस्य प्रायिक्रलात् । तथव नानाप्रयोगद्रन।- 

दिति दिक् ।' पालिः पद्विप्रदेशयोः' इति शाश्रतः ॥२॥ जीवयन्नित्य।दि । 
वाहुः कण्ट ऽप्यैताम् । कीदशाः । समूढं स्रो जातं पृज्जिनं वा यत्सानवसं भयं तेन 
स्वेद विन्दुर्यत्र सः । अननुभूतनया भयम् । चान्द्रकरस्परणरोऽत एव ॒शखयन्दी क्षर 

न्यालचनद्रकान्तहारस्ततुस्यः । पर्मविधानकलवान् । अत एव माहिलयाजीवयनिव । 
(समूढः पु्जिते भुप्रे सयोजाते मुनिधितेः इति विश्वः। ससाभ्वसश्रमेति १ 
समाध्वसो भयवान्यः श्रम इयर्थः । संविभागो मदः । अभाजनमस्थानम् । अ 

जदृष्टिदरो ऽयम् । अयं जन इलनेन दीनतोद्धावनेनानुकृल्यं खीयमादह । भव्या 

इयनेन नायिकोत्तेजनम् ॥ ३॥ दग्धमित्यादि । चिरं दक्षिणवायुचन्द्रकदसा- 
परते मे वपुराटिद्रयन चत्निर्वोपितमतप्तीकृतं तदा समदकोक्रिलरवपीडितामे धृति 
कर्णोऽयेदानीं हयां वाचं पिबतु । सादरं णोति: । अत एव वाद्माधुय- 
योतनाय त्रिनरकण्ठि इति संबोधनम् । िनरस्येव कण्टः खरो यस्यास्तादचिदे। 
"खरे कण्ठः प्रकीर्तितः” इति रत्नकोशः । अद्गकण्टगात्रेृपमं्यानान्दीष् । पू- 
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२०९ ३ जेण विच्छडिआमे । ७ न्भगवगीप्रधानान्तेवा० । < 

व्वेदश्ध्यम् । अक्षय्यश्च सुमापितरन्रकोषः । 
२०६ ९ न्ताथेमन्थरस्य वच० | 
२०७ ३ व्वाहुप्पीटमन्थरं रोदिभि० । ९ पपउत्तिलम्भो विमे 

दुह्ध० । ७ °एव्व सबधोवण्णा० | १० ग्मुपगत्य नन्द्- 

नावापनप्र । ११ श्यनः सफलो । १६ अवलो- 
किता-च्कुटोपंदेहो महाणुमावस्म । पटमं° । 

वार्थे तुशब्दो यर्थः । द्वितीये पुनरथ । यदि नाङिद्नं देयं तदा मधुरमाल्येति 
भावः । नम भावनायाम् । आचिद्गनादानं संभाव्यते यतः । त्वयि वदन्द्यां क- 
लकौकिररवोऽपि कणेकटृरियनुरागाधिक्यमात्मन उक्तम् । इदायपदमिदानीमर्थे। 
अन्यथा निरीथवर्णेनेष्यासिन्रहनीदयसयानर्थक्यापत्तेः । एवं चायासिन्रहनीति 
व्युत्पत्तिः प्रायिका ॥ ४ ॥ अवलोकिता । अच्र यदिदानीमिति वाक्यमूषा- 
याम्। भणनखलूपमेवाह-- चिरयतीति संभावयेरिती यन्तम् । सांप्रतमिति शिरशा- 
टनकाकै । चिरयति विलम्बते । विच्छितं यक्तम् । विघ्रमिति क्रियाविशेषणम् । 
परिणाम इति । या त्वं चिरविरदमसदहमाना माधवार्धेनी सा कथमधुना तत्र 
वाग्यमनमालम्बस इति भावः । अपूया गुणेषु दोपारोपः। सा चेदं रहस्यनिवेदना- 
दिति भावः| माधवः। सर्वतोमुखं सर्वतोगामि । सुभाषितान्येव रलानि तेषां 
कोषः पात्रम् । कोषोऽच्ली कुट्टे पात्रेण इति मेदिनीकारः । प्रिये्यादि प्रश्न 

वाक्यम् ॥ मू्धकम्प उक्तनिषेधाय । माधवः । शापितासि शपथीकृतासि । 
अनवसितोऽनिधितः । किमेतदिति वक्ष्यमाणवाक्यार्थख प्रश्रः । बाष्पेत्यादि । 
हरिणाक्ष्या एष कपोलो बाष्पजखेन सपदि प्रक्षाल्यते अत एवं विमलः । किमे- 
तत् । यत्र चन्द्रो राजते । कीदक् । गण्डूषे मुखपूरणेन पातव्यं दीस्यमृतं पतुभि- 

च्त्ुरिव निहितः किरण एव स्रणाल्दण्डो येन सः। किरणरूपम्रणाटलतिकया 
पातुमिच्छतीलयथः । अनेन कपोटस्य चन्द्राधिककान्तिमच्वमुक्तम् । गण्डूषो मु 
पूरी स्यात्” इति शाश्वतः ॥ ५॥ अवेखोकिंता । अत्रोच्छकितो बहुलीभ- 
वन् । मन्थरमिति क्रियाविशेषणम् । मालती । अच्रासेनिधानदुःखमसंगमेन 
जनितङ्केशम् । प्रवृत्तिलम्भो वातो प्राप्तिः । "वातौ प्रवृत्तितरततान्त उदन्तः स्याद- 
थाक्ट्यः'हयमरः । अवलोकिता । अत्र निवेदयन्लया माल्टा इदयन्वयः । मा- 
ख्या इति षषटथन्तम् । मारयाः कते इवर्थः । माधवः । अनुयुक्तः प्रषः । 

स्वकीयहृदयालोकनमागामिशरोकस्थरसदोतनाय । प्रसवः पुष्पम्॥ प्रम्णेत्यादि। 
या मासा प्रियसख्या लवङ्गिकया हस्तेनोपनीता सद्रथितेति हेतोः प्रेम्मानया मा- 
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९०८ १ ग्मोहविराममहतवं णिवे० । २ †किद्० । ०जई् कोवि 
तुमं संप०। ३ त्तिआम्भेण वदुविदि तदा तस्स । 
९ पपाक्षिणः काम० । ७ मद्भथितेति या प्रियप्तसी- 

हस्तोपनीतानया० । ९ श्प्रततित्वथ 'पा०। १० ग्पवैख- 
दायीकृता० । 

२०९ २ मा । तदो अवहिदा भव। मा दाणिं एसा महम 
जेव्व परहत्थ गदा मविस्दि त्ति । १० णिव्वूढो 
खु भअ० | 

२१० १ ०अद्महे, पिअ० | ७ "असेहिं महत्तो कट० | 
११ न्ननु सतर एवाप किमिल्यस्वस्था मवती | एका०। 

लला पीनकुचघटमुकुख्छ्य भरो यत्र तेन क्रोडेन सह संभ।विता संभावनां नीता 

ततो नन्दनेन सह विवाहे संप्राप्ते मां प्रति निरस्तप्रयाशया खवङ्गिकेयमिलयधिगते 
मभ्येव यया सर्व॑खदानं कृतम् । अनेन पृवौनुरागकथनेन नायिकाविच्म्म उक्तः । 

विस्तारः परिणाहः । कुम्भपदेनोत्रतता । कडुरपदेन मृदुता । भरशब्देन ्रीदि- 

रक्ता । पाणिपीडनं विवाहः । दीयत इति दायः ॥ ६ ॥ अवलोकिता । भत्र 
येनेव मकरन्दस्य मदयन्तिकालाभः कथनीयस्तनवयं ध्राप्या । अतस्वमेव ते क- 
धयेति गुघ्या माधवेन सदातनं संभाव्रययाशचयः । माटखती । तथा चाहमव क- 
थयामीति भावः। अवलोकिता । अत्र श्रयत इति मावः । माटती । 
सत्र मकरन्द मदयन्तिकाविवाहेनवधैः । इदं वचनं माख्या माधवं प्रति । 

माधवः । प्रियंन इति । आलसपलामेनातिप्रियमिः। अवटरोकिता। 
अत्र निन्यूढो निवह नीतः सड निधये । संनावना प्रतिष्ठ । माढती । अ- 

म्महे विसये । खवङ्धिका । अव्राभियोग अवस्कन्दः । कठहंसः । अत्र पा- 
रक्यं परकीयम् । माधवः । खागतं कुशलम् । स एव प्रसिद्धपौरषः । असं 
मकरन्दः । य्छिचिदिति न गणनीवमिलयः । हरेरित्यादि । हरेः सिंहस्य स 
उक्तगुणः कर एव सखा द्वितीया भवति । विक्रमे कर्तव्ये । नान्यमव्रापक्षत इ- 
लथः । करः कीटदा. । अतिपराक्रमप्रशमे सतृष्ण: । शब्दायमाननसः प्रचण्डः + 

स्फुरतः करर गण्डस्थल मघ्याद्युतन मदजटेन सिक्तमुखदस्िराजमस्तक- 

स्थितास्थिविदारणे श्रषटवीरः । तथा च सक्चा मकरन्दः सिंह इव साहसे द्वितीयानपेक्च 
श्यः । ककेभगण्डा करटा! शयुमरः । निष्छुदः कोटरं वा नाः इलयपि 
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२११ १ ग्टाप्तस्याहवे । २ स्फुरत्कर०। ७ ग्णाम अणाहद्। 
पडिणि० । १० "तन्तं कहेध । तुमं । १२ °अ- 
प्पमत्ता परि०। 

२१२ २ ग्कहं वेा गमीअटुत्ति। होदु । ४ मे वामेतरेण 

टोअणेण । ९ व्वद्रत्टः क म तप | ११ चर 
किता वनवत्ति० । १२ शं चेष्टे ननु चिरात्कव० | 

॥ ५ ॥ विक्रान्तस्य वीरस प्रतं गतिविशेषम् । विलसतः कुवैतः । प्रयनन्तरो 
द्वितीयः माखती । अत्र वाममनिष्टम् । अवामो दक्षिणः । दक्षिणाक्षिस्पन्दने 
त्रीणामनिष्टमूचक्रमिति भावः । अनन कपालकुण्डलाप्रवेशोऽपि सूचितः ॥ त्व- 

दित्यादि । नुदे स लस्ियः क्र वतैते। तापसजनस्याघोरघण्टस्य घातकः 
कन्याया विटोऽतिकामुकोऽयो लां रक्षतु । अत एव पातीति परतिः। यचिराय 

कवटितासि फर चेष्टसे वनवर्तिकेव । दयेन: सेवान' इति स्यातः पक्षी । तस्यावपातो- 
ऽतिवेगस्तेन त्रस्तारण्यवतिकरा यथेदयर्थः । “वतको वतिकादयः” इद्यमरः । अत्र 

वनग्रहणेन वर्तिक्रायाः खकुख्वेष्टितत्वमुक्तम् । एतस्या्तद्रेपरीयमिति भावः । 
यद्रा वनेनारक्षितलेन वाकाया अतिभीस्त्वमुक्तम् । यद्रा वनावस्थानिन वर्ति- 

काया एकाकिनीलमुक्तम् । अत एव माल्ल्यपि तथेति साम्यम् । नववर्तिकेयपि 

पाटः ॥ ८ ॥ टवशो टवदोऽनेक्रकणान् कला ॥ आक्षिप्य ग्रहीता । 

मदयन्तिका । भच्रापि प्रन्ने । संभावितो रव्धः । खवङ्किका । अत्र उपनि- 
गमः समीपगमनम् । एतेन मामस्य शन्यलमुक्तम् । अवक्षेपो ऽवहेला। अपविद्ध- 

माक्रान्तम् । विश्ालोस्युगल्दण्डाभ्यां निभरं गाढे यथा तथा धावित्वेदर्थः। अ- 

नीकं सन्यम् । पिआ दुहिता । विग्रसम्भो वश्ननम् । चन्द्रातपश्वन्द्रप्रकास्षः । 

मार्या वियोगदश्चायां तापकत्वेनानुभवग्दातप दल्युक्तम् । म्यते पौरलोकेनेव । 

मदयन्तिका । अत्र प्रषटता निरगेता । अहं प्रष्ठतेयन्वयः । अपील्यादि शङ्का 
याम् । टवद्वका । अत्र नन्वदम् । अव्ययल।दनेकाथंलम् । तथा च मद्रचन- 
मपिन शृण्ोपीलयः । कटहंसकः। अत्र हीमाणहे इति हे मातरितिगन्नी चस्य 
हषाशचर्य । पदृयामीव परवलमिलयन्वयः । धातो निश्चितः । तरवारिः खङ्गः । 

विडुरिष्टं भीषणम् । कलितः खीकृतः । कलिवली कामधेनू" इति शाव्दिकाः । 

कामपालो हलायुधः" इलमरः । आविद्धा वक्त प्रेरिता । हेला क्रीडा । कलिन्द्- 
तनया यमुना । संनिभमिति यथा बटेन हटाकृष्टा यमुना प्रतीपमागता तथा पर- 

बरमपीति भावः । विस्तारेण वा बलस्य तारग्यमुनासाम्यम् । विकटं विस्तीण 
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२१६९ १९ न्तयुत्तीयं ल्वशो ल्व एनां निज््य दुःखरणां 
क° । ३ °अणुगमिस्छ । ७ श्युणिअ साधिक्लेवं दृ- 
रणिक्वेराविद्धविअडोरुदण्ड । १२ मच्छराधि- 
कलेव तक्ख० | 

२१४ १ गोदपाईकणिवहो चन्द्रेण सोहपिह । ९ भे- 
क्खामि । अविं णाम उजा । 

२१९५ १ च्कुसटेण अहे णिगगदा सं । २ धद्टुगगमादो 
२-६ दीमाणदे, पेक्खामि तिज णिम्मणिरन्तरुद्र- 
दधोदतरवारिधारापरिप्फुरिद चन्द्किरणुजलटवि इरिद- 

दसणं मदलीटाकटिदकामवाट्वि डमु भदण्डावि- 

द्रहट्हेटाकिक्खुभिदत्रे्िदतर द्गकटिन्दतणञप्तोतप्त- 
गिह तिअढविसंखदुप्पडिदणिद् आमन्द्म अरन्दवई्अर- 

नृखोहतरि अलपदिजोहपरिवत्तणुग्गदप्तमत्थग अणङ्गणाव- 
आमओमरन्तकल अलं पाटृक्रममृहं | 

८-९ व्वजप्रजरिदप त्नरोवपंणणसुह् इहत्था" । “हावमद्स- 

मोमारिअमेणिअणिअरं पाट्करिकमगगमरंचारणिवत्तिद्- 
विममप्मरमाहसं णाहमाहवं । अहो गुणा° | 

यथा तथा । विशृङ्खलः स्वच्छन्दः । आपतितः समुलरागतः । निरय निष्क्णः। 

अमन्दः सत्वरः । व्यतिकरेण मिटनन क्षोभः । परिवर्तेन पलायनन । उद्रत 
उच्थिनः । विशङ्कलितो व्याप्तः । दोषा भन्न” इति शान्दप्रकाशः । जजं 
रितपन्नरा अत एवापम्रताः पलायिताः । ओंअष्टो ऽपग्रनः । दस्तम्योऽवदुम आ- 
च्छेदितः । विकटो तिपः । अप्रसारः पलायनम् । रक्कः गुल्यः । साध्रेति । 

प्रतीहरिण साधाग्रादवती्य तयोः स्वस्यं ज्ञात्वा तदुपन्यासः कृत इन्यर्थः । अनि. 
जनो वशः । बहुमानः समानः । तव्रानीय दृष्टा तयोः सापराध्रयोरपि गुगानुर- 
गादतिगोरवमेव राज्ञा कृतमिति भावः। न परितोष इति नः शिरश्राले । 
मकरन्द्ः । प्रयसः प्रीतस्य । मकरन्द खेत्यथः । निग्याजं वास्तवम् । ऊतिं 

बलवत् । दोरित्यादि । प्रेयसो युद्धाणवस्य पन्था अत्र एवमभूत् । द्वेधा पाश 
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२११९ {-२ '्तिहरं तरिदावदि० । णण्णाप्रपडिप्तामिद्विरोहसंकडो 
उवणीदमाहवम अरन्दमुहचन्दे वारंवारं संचारिअ- 

पिणि० । ३ न्नणं जाणिअ णित्व० | ४ मच्छरवे० | 
4 नणासेण रकि | ६ "्गवदसणगुणा } श्नामादुकेहिं 
अपरितोप्नो त्ति पडि°। 

२१७ १ ग्पंचयदटत्क० । २ ०ननुपत्य । १ ग्खण्डखचितं° । 

९ सारविधुरा०। १२९ कथ्यमानं श्रोतुमिच्छामि । 
तथा च, [अत्र "कथयतीत्यारि' पयम् । ] (इति परिकामतः । ) 

२१८ ५ स्मुद्यानवाटः । कथं शून्य एव दीधिकाप्रदेशः । म- 
करन्दः-- वयस्य, नूनमसब्यतिकरेद्वेगपयाकुटलादित- 
स्ततः परिथ्रमन्त्य आत्मनोऽतरेवोद्यानगहने विनोदय- 
स्तयो मविप्यन्ति | 

द्येसम्मितया पत्तिपहया भयंकरः । प्रेयसः कौटशस्य । वाहुसंचूणनन्रुटितसं- 
धिस्फुटत्कदाटं यथा तथा प्रथमं वीरानुन्मधतोऽभिभवतः । इतरत्र तदीयायुधानि 

ग्रहीत्वा पराक्रमं कुर्वतः । इदं विरोषणद्रयं योग्यतया प्रेयस् इन्यस्य । संद्योदधेः 

कीटशस्य । स्फुरन्नरमुण्डखण्डसमृहव्याप्तय ॥ ९ ॥ अदयेत्यादि । ये रा्ुत्सवे 
चन्द्रकफिरणखण्डखचितं कीड।लिद्रनदातृवनितागण्डूषावरिष्टं मधु पीतमयेव तेसं- 
ग्रैव छोकान्वाहुल्येन तुच्छविकलाञ्शरीरेः कथयन्ति । कीटदौः । व्वदीयभुजा- 
गलगप्रवरताडनान्ुटितास्थिभिः। तथा च क्षणटष्नष्टमुगधवेष्टिताः प्राक्तनकमायत्ता 
जना इति भावः ॥ १० 1 कथयतित्यादि। त्वयि कथयति सति वदनपद्म- 
सखी मार्या एव मदयनितिका नमयिष्यति । कीटरम् । सहासमाल्तीचश्नलप- 
क्मकाक्षेः पराहतम् । थ अ च । मद्यन्तिकानिमित्तयुद्धश्रवणेन 
मालल्या हासः ॥ ११ ॥ ठटवङ्खिकामद यन्तिके । अत्रानेनावाभ्यां समर्थिता 
मालती । अधुना तु युवयोरवलोकनेनावां वश्चिते इत्यथः । माधवः । कथमिति 
त्रासे । कथमप्यनिर्वचनीयेन रूपेण ध्वंसते । स्थिति न वधाति । ममेत्यादि । 
यतोऽयं ममान्तरात्मात्यथमनुगतोत्कम्प एवास्ति । कीटशस । पद्माक्षीं प्रत्यनि- 
कमतः । मम वामं चक्षुः स्फुरति च । इह भवद्योवेचनम्। कष्टमेतटुःखदायि । 

हा कटे ¦ सर्वथा हतोऽसि । अन्तरात्मनोऽशङुनल्य भवद् चनस्य चेकमत्यादिति 
भावः ॥ १२ ॥ मदयन्तिका । अत्र पश्चादावां प्रकते इत्यन्वयः । विचितान्य. 
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२१९ २ द्रैवतिहदयमन्तरदयतीवान्तरात्मा । ४ व्वचनमिह 
भव० | ८-९, '्पस्षरिदा । प्चादो अन्य ण तं पे- 
क्खामो । तदो अद्येहिं जाब विडवन्तराईं विविणि- 
दाहं ताव तुद्चेदि० । 

२२० ^ न्नानासि माधवस्रेह । ८ ग्तावत्परयावः० । १२ 
"खी नो । १३ जीवन्त्युपेप्यति नवेत्युपशङ्किः । 

इति मारुत्यपहारो नामाष्टमोऽङःः । 

न्विष्टानि । किमपीत्यादि । मङ्गरेभ्योऽन्यदनिष्ट किमप्यनिर्वंचनीयं ययस्मा- 
त्परिदासाददं शङ्क स परिहासो विरमतु । परिहासेन तव निहवेऽनिष्टं शङ्कऽतस्तं 

मुञ्चेति भावः । दै चण्डि कोपन,समुत्युको ऽस्मि यतः। तथा च कोपेनापि निहव 
मा कुर्विंयाद्ययः। अथ मामनेन प्रकरेण कलयसि जिन्ञाससे तर्हिं कलितो श्रतो- 
ऽटम्। टे व्टमे, वाचं दहि । त्वमेव मवष्टभा। अतो वदेव्यथैः। विहलमधीरं सन्म- 
म चित्तमन्तश्रमति स्थितिं न लभते। अत एव सोपाटम्भमाह् निष्क रुणासि।॥।१३॥ 
मकरन्दः । वेव्यं दुःखित्वम् । माधवः । कातय कातरत्वं तेन वेष्टितानि 
प्राणल्यागादीनि । यातेत्यादि । अस्माकं सखी भगवतीगृहं यदि गता भवेत्तदा 

जीवन्ती समागमिघ्यति । न वा गता तदा नागमिष्यतीत्याशङ्ितोऽस्मि। तत्र 
हेवः । वन्धुजनमित्रप्नियाणां जगम आदा यस ततसीद्यं बाहुल्येन विुत्स्फुरण- 
चश्वलमेव भवति । तदिह भगवती पादमूटेति साधारणपदोटेखेन मालत्या भविष्य- 
त्सौदामिनीपारश्ंगमनस्य सूचनेन नवमाङ्कावतारोऽपि सूचितः) अत एवाङ्कावता- 
रोऽयम् । यदाद--"समाप्यमान एकस्मिन्नट ऽन्यस्य च सूचनम् । समासतो हि- 

नाय्यत्नरइावित।र उच्यते ॥ सुहृन्मित्रम् । प्रियं प्रीतिविपयं मनोज्ञे वस्तु ॥१४॥ 

सूतं स्म यं रत्नधरोऽतिमान्यो मान्यातिमान्या मदयन्तिकापि । 
जगद्धर तत्कृतदिप्पणड्ड्रो गतोऽश्टमोऽयं रसरम्यसूपः ॥ 

इत्यषटटमोऽ ङ्कः । 

मा० ३२ 



नवमोऽङ्कः । 
धर० पर 

२२२ ३-४ पयर्वतादुत्पत्य पद्मावतीमुपाश्रिता । माक । ९-\श्र- 
देरामधितिष्ठतो माधवस्याधुनान्तिकं० । १ ग्कट 
एष । ७ ग्परिषिच्यते । 

अधुना पूर्वसृचितसोदामिन्या मालतीजीवननिवेदनेन माधवप्रत्युजीवनाय प्रवे. 
रामाद-तत इति । नानासिद्धिस्थानत्वेन देवतात्मकतया भगवत्पदं श्रीपवैते । 
संस्तुतः परिचितः । दोणी नया मध्यम् । तयेत्यनेनोत्पतनस्य दूरत्वमुक्तम्। व्यति- 

करः समूहः । परिक्षिप्त इव नेत्रमण्डले प्रविष्टोक्रियत इव । पद्मावतीत्यादि । 
पद्मावती धुरी गगनमिव धारयति । विमलवारिरच्छजला महती सिन्धुश्च पारा च 

सरितौ तयोः परिकरो वेष्टनं तद्रधाजात् । उच््रितप्रासाददेवकुल्पुरद्वाराघ्नलिकानां 
धर्षणेनादौ विदीर्ण ततो विशेषरणोभयतस्यक्तम् । उनङ्गसौधादय आकाशं पाट- 

यित्वा निगताः । अथ नदीच्छटेन तदाकाशं प्रतितमिवेत्यर्थः ॥ १ ॥ सेषत्यादि। 
सेषा लवणा नदीभेदो विभाति । मनोन्ञकष्टोलावलिः । वांस यस्या गवां गर्भि- 
णीनां प्रिया नवा योरपमाला तर णविश्चेषराजित्तां बिश्रति । ताच्िल्ये णिनिः। अत 
एव सेव्याः परिरीलकषुखदाः समीपवनपद्यो लोकटषौय भवन्तीति । सषेयनेन 

पू्वैदृ्टत्वमुक्तम् । अपो बिभरतीत्यग्ध्रम्, अघ्रति गच्छति वेत्यभ्रम् । अतो बका- 
रयुक्तं तद्। अयुक्तं चेद् पदमित्यवधयम् । चतुष्पादो गभिण्येति समासः । उपो 
नाम तृणान्तरे" इति मेदिनीकारः । मालमारीत्यत्रे्टकेषीक्रामालानां चिततूरमा- 

रिष्विति हस्वः॥ २ ॥ रसातरतटः प्रध्वीतरः । तटशब्दः स्वरूपे । प्रपातोऽतयम् । 

यद्रा तटे प्रपातोऽतिशयितं पतनम्॥यत्रत्येत्यादि। यदीय एष महाध्वनिः सिन्धोः 
पय॑न्तमिरिकुजषु वर्धमानविघ्रेसगलध्वनिसाम्यं गच्छति। तस्य गजास्यत्वेन गभी- 
रध्वनित्वात् । कीदशः । जलपूणेगमभीरनवमेषध्व निवप्रचण्डः । तुमुलो महति 
स्मरतः” इति विश्वः ॥ ३ ॥ चन्दनं रक्तचन्दनं देवदास्वा । उपचारात् । अन्य- 

थास मलयजत्वविरोधात् । अश्वकर्णा वृक्षभेदः । प्रायःशब्दः प्रश्रो बाहु 
ल्यार्थो वा । परिणतं पक्म् । माद्धूरं वित्वफलम् । तरणो वृक्षभेदः । अवनद्ध 
धृतः । उद्रारः प्रतिशब्दः । गोदावरी नदीभेदः । मेखला नितम्बः ¦ भुधरान्मल. 

यादीन् । सौदामिन्या दक्षिणदेशवासित्वेन स्मरणम् । मधुमतीसिन्ध्वोर्मयोः सं. 
भदः संगमस्तस्य पावनः पावित्रयहेतुः । स्वय॑भूसंनिधानसख महाती्धहेतुत्वात् । 
अपरिमिताज्ञाता पुख्षकृता प्रतिष्ठा स्थितियख । एतेन स्वयभूत्वमुक्तम्। आ्यानं 

प्रसिद्धिः ॥ अद्य रिवठुतिमाह-जयेति। भुवनानां कार्य जातानां भावन उत्पा 
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द्कदीवयर्तति देव दुतियुक्त । भगवन्, भगं तत्वज्ञानं तगुक्त। तथा च रागद्रेषादि- 
रहित इयर्थः ।स्तुतिफलमाह-अचिलवरान्मुक्तिमुक्यादीन्ददाति तादशो निगमो 
वेदसतन्निपे तत्कर्तः । यद्रा निगम आविभविस्तदाश्रय । तथा च । वेदद्राराविभा- 
वेन जगदुपकारक इयर्थः । मनोक्ञचन्दरभू्मण । तथा च वेदकारणाय कृतदारीर- 
परिग्रह इः । तरिं पौस्येयतवाद्रेदा प्रामाण्यं स्यादिलत आह-मदनेति । षवेदो- 
षनिधेः कामस्य नाशन निदोध । अत एव भगवन् । तथा च नोक्तदोषः । आदौ 
सगदो गुरो । व्ह्मादीनामिलय्रात् । तथा च वेदस्य भगवत्कर्तृमायाति ॥ ४ ॥ 
अयमित्यादि । अय गिरिन॑त्रयोर्हपं ददाति । कीदशः । नवीनमेघद्यामतुङ्गसा- 
नुः । हपंप्रोतमयूरखीरता संसक्ता मिलिता केका मयूरवाणी यत्र सः। शकुनिभिः 
पक्षिभिः शवला करवुरा ये नीडानोकहाः पक्षिवासवृक्षासेः निगपरं व्य शरीरं यस 

सः । तरूणां पक्षिव्याप्तव्वेनादोषवक्षिणो नीड एव वसन्तीति भावः । वृदद्दमा 

विपुलशिलः। केका वाणी मयूरस्य इलमरः 1 शावछताशच क्रे" इति च । कुलायो 
नीडमघ्ियाम्" दति च । अनोकदः कुटः शालः" इति च । श्रारीरं वप्मं विग्रहः" 
इति च ॥ ५॥ दृध्रतीत्यादि । अत्र गिरे गुदावातिनां तरणमषटूकानामम्बूक्- 
तानि सदछषमकषरुल्कारम्वनयोऽनुरमितन प्रतिरवेण स्थूलानि स्यानं घनतां दध्रति। 
दाष्टकीनां ब्रक्षभेदानां गजखण्डिनविस्तीपरसंपिपरमैनिर्मतगन्धः स्यायते निविडीभ- 

वति । निष्यन्दः स्पशाच्दिरिरः यानो रसतः कटुः कषायः । स्लानमिति भाव- 

प्रधानो निर्दे: । अम्बूषतं सनिष्ठीवम्" इयमरः ॥ ६ ॥ क्रारमय इत्यादि । 
गम्भार्याः सक्रादानकरतमाटमारग्वभवृक्षमुद्रतपत्रम् । घनच्छायमिति यावत् । 

कोयष्टिकः कोवा" इति स्यातः पक्षी दीकतं गच्छति। गम्भाया अत्पपन्रत्वात् । 

यद्रा कृता सपत्ना मादा व्क्षपद्धियत्र तं प्रदेशे गच्छतीव्यध्रः। तीररथोष्मन्त- 
कस्तीरादमन्तकः । राकपाथिवादिः । 'अदमन्तकरोष्रकोलयाः' इति दयात आग्रा 
तको वा वीरणंवा। तस्य शिम्विः सिखा सताभेदो वा तस्याश्ुम्विने चुम्विनकर- 
रणं नुखं यासां तारशाः पूर्णिकाः पक्षजातयो ऽपः पानीयानि धावन्ति गच्छित । 

परीष्मतप्तास्ता नीडं विहाय जलमनुगच्छन्नीदर्धः । यद्रा तीरादमन्तकं तीरवर्ति- 

वीरणमपःपूणिकाः कुम्मीरमक्षिका धावन्ति व्रजन्ति । ग्रीप्मतप्तजलं यक्रला नीर- 

वीरणादिच्छःयामनुतरन्तीलय्ः । यद्रा अदृमन्तकं रिदिपात्रक्षम्तस्य शिम्विरग्र- 

मिथः । तिनिरोस्यातिमुक्ताप्यव्रश्षसय दछिद्रवति स्कन्धे प्रकाण्डे छायासेवनाय 
दात्यूहैः पक्षिभेदः "कोण्डाडाडक° इति ख्यातैर्मिलीय शितम् । वीख्टता नीडं 
वासो यस्य कपौतस्य पाण्डुनामपक्षिणः शव्दिनं॑ लक्षक कुकुभा अधस्तरणां 
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१२४ १ °विनुम्भमाणो । ३ एताश्च चन्द्नाश्च कणेकेप्रपाट० | 

रुदन्ति । ग्रीष्मतापात्कपोता निजनीडवासिनः कुकरुभाश्च तृषातां रुदन्तीयथैः । 
जातिखमभाव एवासौ । यद्रा कुकुभा: कन्दन्याह्ादयन्ति । अहो कपोतरतमि- 
दयभिलषन्तीन्यथः । "गम्भारी सर्वतोभद्रा कादमरी मधुपर्णिका" इयमरः । (आर- 
ग्वधे राजब्रक्षशम्याकचतुरङ्खखाः । भारेवतन्याधिघातकृतमालघुवणकाः' इति 
च । "कोयष्िकष््िभिकः* इयपि । “आग्रातकेऽसम्लिकायाभर्मन्तको वीरणेऽपि 

च । दिदिपादमन्तकं पराहुः” इति धरणिः । रिम्बिः शिखा लताभेदः” इति विश्वः! 

'नासाच्छिन्यां तु पूणिका' इति च । पूणिका षष्ठीति ख्याता पतविङ्गेति ख्याता 
वा । "अपःपूणिका कुम्भीरमक्षिकाः इयपि धरणिः । 'दाल्यूहः कालकण्टकः' इलय- 
मरः । "तिनि स्यन्दनो नेमी रथद्ुरतिमुककः' ईइति च । भच्री प्रकाण्डः 
स्कन्धः स्यात् इति च । तित्तिरिः कुक्कुभो खवः" इति च । मयूरप्रमाणोऽयं 
पक्षी ॥ ७ ॥ तदि्युपसंहारे । विष्कम्भक इति । शद्धविष्कम्भकोऽयम् । 
यदाद-शयुद्धो मध्यमपात्रेण संस्छृतोक्त्या निबध्यते ॥ इति । न यत्रेत्यादि । 
येरस्माभिस्तादशं राजसैन्यं जितमिमे वयं छष्टुवाम्याद्विपत्तो पुनःपुन्वैतौमहे । 
यत्र विपत्तौ चित्तम् । कतं । प्रयासं नानुगच्छति न वा यजति । अन्वयव्य- 
तिरेकानिश्वयात् । तथा च सा जीवति न वेति न जायत इति भवः । रह स्यागे 

खार्थं णिच् । प्रतिक्षिप्तं पुनःपुनः प्ररितं सचेतः पुनर्मा दरूपगाढान्धकारं प्रवि- 
शाति । किं कतेग्यमिति न जानीम इति भावः । अत एव कामप्यथेक्रियामकु- 
वाणाः पञ्चव इव ॥ ८ ॥ माधवः । यत एवाविज्ञातं त्वमत एवाश्चयम्। 

पथेवसिता समाप्ति गता । संभावयाश्वासय । प्रियेत्यादि । दे भ्रियमाधवे, मयि 
करिमल्िग्धासि । माधवान्यशङ्ामपनयति-ननु हे अमेव स यं पूरं तव करः 
खयमनन्दयत् । तथा च माधवान्यशक्ममपि मा कृथा इति भावः । आगगरृहीत- 
मीषदूदीतं .सात्तिककम्पादिना चपलतया मनोक्ञसूत्र येन सः । यद्रा आग्रह. 
तमभिग्रद्ीतं करसमपेणात् । अत एव मूर्तिमान्कृतदेहपरिग्रहौ महोत्सव इव । 
सोऽभि एहीतमण्डनो नन्दकश्च भवति । उदरदीतमिति पाठ उचचशदीतमि- 
यर्थः । "कङ्कणं मण्डने सूत्रे" इति विश्रः । तादरस्येयनुस्परतिः करप्रहणमदोत्स- 
वानुध्यानस्वास्थ्यात्तदभ्यासद्रा । यदाद--स्वास्थ्याभ्याससमुत्था श्रतिदशेनसंभ- 

वानुस्परतिः” ॥ इति ॥ ९ ॥ सरसेत्यादि । तया काममदाज्वरीऽवस्थादशको 
बहुकालं सोढः । अनङ्ग एव महाज्वर इति वा । नवपुष्प्नुदुभिरङ्गः । कीदटशः। 

संततममेव्यथाकारी । अत एव प्रतिमुहूतंमुन्मूरनोयतः । एतेन दुःसदलमुक्तम्। 
ततः प्राणांस्लयक्तं तया मनो विशेषेण निरपेक्षतया धृतम् । अत एव तृणमिव । 
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२२४ ४ ग्प्मारयन्ति खट तरुण० । व्वनावबद्धान्ध° । 

४-९ ग्ुरुनिकुज्ञगम्भीरगहुरोद्रारगोदा० । ९ श्युखरितल्लि- 
गधविङ्ा० । 

सारमाद-इतः करापणसाहसादपरं. किमस्ति । अपि तु न किमपीदर्थः । यत्क 

रस्यापणं खयमेव दानं तदेव साहसं निन्युदं निःरोषेण दोषमपहाय त्तम् । कुख- 
कन्यकानां तन्निषेधात्साहसत्वम् । तृणमिवेलत्र लिङ्गवचनभेदे नोपमादोषो भवति । 
रसान्तगेतत्वेन धीमतामनुद्रेमात । 'यत्रोद्रेगो न धीमताम्ः ईति रशण्डिवचनात् 
॥ १० ॥ मयीत्यादि । सखे, असौ त्रिया ननेहङ्गितं स्दितैसथा विस्तारयामास 
यथा पीडाचपलचित्तो ऽह मप्यभूवं भूतोऽस्मीति स्मरसि । इतिरध्याहायैः । अ- 
न्यथा कर्मप्राप्तिः । रुदितस्य करुणजन्यत्वात्कदणहेतुमाह--विवाहविधेः पूरव 

मयि नेराद्याद्विकटानि स्वविपयव्यावृत्तानि करणानीन्धियाणि तैक्षिता । अनेन 
मोह उक्तः । लक्षणे तृतीया ¦ कीटराः । मभ॑च्छेद्व्यथादीनरिव । अनेन निःश्रासव- 
स्वमुक्तम्। निःश्वासेन मर्मच्ेदोन्नयनात् । तथा च निःश्रासरूदितमोदैः करुणरस 
उक्तः । यद्रा विकलकरणेन्यैतनोद्रदितेरिव । इतरत्समम् ॥ ११ ॥ अहो नु खु 
भो इ्याश्च्यं ॥ दङतीत्यादि । मम हृदयं दलति विदीर्यते । सवेदनत्वात् । 
दृटोद्रगम् । नव द्विधा भिद्यते द्विधा भिन्नं न भवति । स्फुटितेऽपीद्धोपशान्ति- 
रिति भावः । तुशब्द एवार्थं पुनरर्थ वा । पुनन भिद्यत इत्यर्थान् । भित इति 
केमकरतेरि तट् । अथच दटति तन्न भिद्यत इति विरोधाभासः एवमुत्तरत्रापि। 
विह्वलः कायो मोहं दध्रातिन तु चतनां व्यजनि। पुनश्रतन्ययोगात् । स्थिरे 
माहे दुःखान्ञानच्छताथः स्यामिति भावः।तदिहदाध्यात्मिकविपद्धयमुक्तम् । भन्त- 
दाहः शरीरं दीपयति न भस्ममात्करोनि । काल्छर्यन भस्मस्पंन करोतीद्यथः । 

सातिः काल्यं । तथात्वे दुःखान्ञानमेव स्ादिद्यारयः। अनेनाधिभातिकी विप- 
दुक्ता । तदिह व्याधिदशायां मोद्ादय उक्ताः । यद्ाह--मनःसंमोदसवाङ्गदाह- 
गर्यादिमिस्तथा । हिरसो वेदनाभिश्च व्यापेरभिनयो भवेत्" । इति । इह काय. 
च्छिन्न आत्मा कायपदेनोक्तः। अन्यथा मोहदस्यातमधर्मतया कायेऽसम्भव इलयव- 
धेयम् । न्रियां मूर्ति तनुस्तनूः* इयमरः ॥१२॥ जडतानिव्रत्य्थं माधवमन्य- 
चित्तं कतुमाह- वयस्य इति । निरवग्रह निष्प्रतिवन्धं यथा ॥ उपवेशनफल- 
माह--उश्नाटेत्यादि । समीरो वायुरिदह लां प्रीणयिष्यति श्रीतिं करिष्यति । 
तयोग्यतामाह-- ग्रीप्मान्तेऽल्पोदकतयोद्रतनाला वाला ये पद्मसंधाल्तेषां पुष्पर- 
सीयक्षरणेन यन्मिन्नणं तेन मांसलः पुष्टो यो गन्धस्तन्मित्रम् । अग्रे दोलायमा- 
नकष्टोलशीकरैः शीतलो जडो मन्दः । यद्रा श्लीकर एव वुषारसतै जडः शीत 
इयथोत् । “आकरो निवदोत्पत्तिस्यानश्र्ेषु कथ्यते” इति मेदिनीकारः । माक- 
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२२५ १ अपि च। ण्टृष । ७ ग्वुम्बिनमु°। 

रन्दः । तस्येदम्! इत्यण् ॥१३॥ आक्षिपोऽन्यमनस्कता । पतस्मिन्नित्यादि। 
अत्र सरसि भुवः प्रदेशा ददयन्ताम् । अश्रुपूर्णनेच्रतयाद्रौनमाशङ्कयाद-एकख 

नेत्र जलस्य परिपतनमन्यस्योत्थानं तयोर्मध्ये । कीटशाः । हर्षाव्यक्तमधुररवहंस- 
विरपपक्षकम्पितवलीषेनाल्पद्माः । नीलोत्पटयुक्ताश्च । पूव विशिष्टपदममुक्त मिह 
त नीलपद्ममात्रमिलयपौनरुक्तयम् । यद्रा पर श्रतपद्ममुक्तम् । इह तु नीर तदिय- 
दोषः । श्रेतदयामकरमलसंवलनेनातिरम्यतो क्ता । अविरहिधिय इति पाठे श्रीरो- 
भा लक्ष्मीवां । सरसि तस्याः सततायिवासात् । तथा च श्रीयुक्त इदयर्थः । 

मचिनेमद्धिकाक्षास्त' इलमरः । मटिको हंसमियपि" इति मेदिनीकारान्मछ्िक 
आया यस्येति ज्ञायते । अनुग्रासश्च नागरागेति समानश्रुलापि संभवतीत्यवधे- 
यम् । सोद्रगं शीतवातादिदुःसदटलादिति भावः ॥ १४ ॥ ग्रतिवाक्यप्रदानादिः 

धरत्याटोकनवजेनम् । तृष्णीम्भावो तिचेतस्तवं जडतायां भवन्ति हि ॥ इति जड 

ताचिद्धं माधवे सचमत्कारमाह-- कथमिति । निरूप्य नेयं जडतां त्वमु 
स्मरतिरित्याद-- शून्यमिति । शल्यं निक््यमन्यतो गमनेनानुस्रतिः । यद्रा 

अन्यतः श॒न्यं माटतीय्यतिरिक्तवल््वज्ञानान् । अन एव प्द्रप्रादुन्यकार्याणां कः 
थितानुस्मरतिरिति । अग्रतिपत्तिश्न्यमिति पाटेऽनवधानेन चेतन्यविरहो यथ 

तयोत्थायेत्य्थः ॥ वानीरेलयादि । सखे, कुत्रसंवन्धि नदीनां पयः पश्य ' 

वेतसयुष्पैके्सौरमम् । तासामेवोपान्तेपु च यूथिकाकुरुमानां जालकैः कोरक 
विकसितम् । यद्रा यूयिकराश्च सुमनसश्च तासां जालकैः । यूथिका जूहीति प्र 

सिद्धा । सुमनसो जायः सुमना मालती जातिः” इयमरः । तथा गिरेः सानूने 
कटेशानालम््येह प्राग्भारेषु रिखरेषु वतमानैरमेचवितानाय्यते । व्रितानाचारः 
क्रियते । मयूरनरय विधाननिमित्तम् । निमित्तसप्मीयम् । करीदरोपु । विकसत्कुट 

जपुष्परूपहासवत्सु । तदिह मयूरगृत्यायं मेधर्वितानं कुटजैहौस इति यत्तदस्य 

लयथैः । एवं च कुटजवृक्षा द्रष्सो मयूरा नतेका मेधो वितानमिति तरत्यसतामप्री 

भ्वनिस्तु शिखण्डिपदेन पञ्चचूडोपेतरिरस्क्वेन विदृषक उक्तः। प्राग भारपदेन च 
प्राघ्चतीति प्रारपरकृषटज्ञानवान्भारो दुःसहो यस स मूस द्रशोक्तः । तस्य चदास उ 
चित एवं । यद्रा शिखण्डिपदेन त्रिरिखण्डयोगितया वाल उक्तः । तस्य च मृ 

मूर्खो हसत्येव । बालानामपि कतेग्यं त्रिरिखण्डविभूषणम्" इति बालानां शि 

खण्डित्वे मानम् । 'वानीरवज्नुलाः” इत्यमरः । श्षारको जालकं द्धी कलिक 
फोरकः पुमान्" इति च । वितानमाचर तीत्यथं कयरन्ता्यकि वितानाय्यत इरि 
रूपम् ॥१५॥ जुम्मेत्यादि । सवे, दौलपर्यन्तभूमयो जम्भया विकासेन ज 
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२२७ ८ ग्तथा व्यतनो°। 

जरः एथग्भूतो यो डिम्बो गोलकस्तस्य उम्बरेगारम्भेण व्याप्ता अत एव श्रीमन्तो 
नीपवृक्षा यत्र तादृद्यो भवन्तीति यत्ततपदयेय्थः । एवं सर्वत्र दिशो मेषमाल- 
र्यामा भवन्ति । यद्रा कादम्बानां कलहंसानां लियः काद्म्बिन्यस्ताभिः दयामाः। 
नदीप्रवादाणां कच्छाः कूलान्युयद्धिविकतितैः कन्दलैरनवाङ्करैः कान्ता मनोज्ञा ये 
केतकरवरक्षास्तद्धारका भवन्ति । यद्रा उयन्कन्दलः कन्दो यस्य कान्तकेनकस्येलर्थः। 

यद्रा उदन्य कन्दलो मद्ीवृक्ष्तं कन्तकेतके च विभ्रतीः । वनानां माला 
वि्न्ध्रानि व्यक्तौमवन्सरनानि यानि शिदीन्धलोध्रकुसुमानि तैः स्मेरा सहासेव । 
मनोज्ञा वा । शिलीन्ध्र कन्दर वुप्पमिति विश्व, । शिलीन्ध्र सूट इति स्यातम् । 
वनमिद पदम जरं विपिन वा। ^जम्ना विकरासनम्भयोः' इति विध्रः। “डिम्बो 
ऽण्डेऽपि च गोलके इति घरणिः। 'उम्ब्रोऽख्री समारम्भः इति विश्रः । कराद् 
म्विनी मघमाटा कादम्बस््री च कथ्यते" इति शाश्रतः। "कन्दलः कलहे कन्दे 
मह्यामदरसंघयोः" इति सदविनीकारः । पुंसि कच्छम्तथाविधः' इत्यमरः । वर्नं 
नीरेम्वृने करीव काननेऽप्यालये वनम" दनि मदिनीकारः ॥ १६ ॥ उत्फुले 
न्याद् । अधुनाते एन दिवसाः प्राप्ता ने मनोराज्येन मयान्रृता इयर । इहत 
एति रवि रवतामन्यां दिनानासननुः एण्डहिनुनतं ध्वनिनम् । कीटशाः । उन्फु 

दास्यामनुतदालान्यां वायिनः युरभीक्रतो वहन् पौरभ्ः प्राच्यो यो श्ञ्आानिलः 
प्रचण्टवागुः प्राव्रृपण्यवानो वानस्र प्रह्मोट धान्दोटनं तैन स्वटिनाः स्वग्धान- 
च्युता इन्द्रगलमण्सण्डा टव उयामा मवपद्रयो परेषु ते। भव्रानरनग्रहणभ्पिद्रि- 
तीतरोः सर्जस्य प्रदं कदट्म्वायुपटश्षणाधम् । तथा प्रीप्मोप्मतममदीयेकमौरभ- 
वन्नः । ईषद तनुदमान् । धर्म्य प्रीप्म्य वरिगमोपगमोऽम्मस आगम् अग 
मनं तयोव्यतिकरः रंवन्धस्नन धियं गोभां वोढं शीलं येपां ते। यद्रा घमीम्भमः 
स्वेदजल्सय यो विगमागमौ तयोव्यतिकरः स॑मेद्ः । वर्पौरम्भ द्यशः । तस्य ध्रीः 
सम्पत्तिसतद्राहिन इव्यथः । परीरस्य इति पुरसस्तयक् । श्ञञन्चा भ्वनिविरये स्यात्" 
इति मेदिनीकारः । तदन्वितोऽनिगो क्ञञ्ज्ञानिटः । यद्रा ्ञ््ानिलः प्राद्र 

पेण्यः” इति रन्नकोञ्चः। अत्र वाम्यमानति कर्नव्ये संपूणक्रियलपरनिप्राप्रन्ययान्त- 
वासितपदोपादानात्ममन्तपुष्पसोरमस्न्तिवोयोध्वनिता । अत एव मनयानि. 
लाजक्षञज्चानिटोत्कर्थः कटाक्षितः । उन्मादरावस्थो माधवः । उन्मादथ्रष्टावि 
योगात् । यदाद्--प्रननस्य वियोगादुन्मादो विभवनाशाच्च' ॥ १८ ॥ तसे. 
त्यादि । कथमधुना दिरोऽदमवोक्रयेयम् । तद्णतमालात्रीरस्तद्रदा नीः 
प्रचुरा उदरच्छन्तो मेषा यामु ताः । दीनवानक्षिप्तनवनलटक्रणाः । हरेरिन्दस्य है. 
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२२८ ३ वयस्य, निरवग्रह दह० । ७ शप्तवटनमां पत । ८ त्वां 

प्रीणयिष्यति० | 

तिरश धनु्तद्रतीः । मदकलमयूरकोकाहरैः शब्दवती; । "कलहं कलकलेऽपि 
च" इति विश्वः । सरित इति पाठे प्रतिबिम्बेन मेघवच्वम् । हरेः कृष्णस्य ठेतिश्वक्र 

तप्नामकपक्षियुक्ताः । दुःखितेनवीन्नानं दुःलमयलेनेव । यदाह “ऋतूपश्यति 
दुःखातंः सरवान्दुःखसमध्ितान्” ॥ इति । तदनेन प्रबन्धेन वर्षाकाल उक्तः । 
यदाह--"कदम्बनीपकुटजैः शाद्रकैः सेन्द्रगोपकैः । मेघवातः सुखस्पर्शः परावर 
काल प्रदौयेत्' ॥ १८ ॥ शोकेति । मूर्तः पततीति भावः । मकरन्द; । 
विनो दधित्तखास्थ्यम् । प्रमुग्धः संज्ञाश्यन्यः । अनुक्रोरो ऽनुकम्पा तद्विपरीतासि । 

अपेत्यादि । अगगितमात्रादिके है सखि, अस्य लोभेन लया साहसं कतम् । 
तदिह प्रिये प्रीते निरपराेऽपि निर्दयः क्रमः कोऽयम् केयं परिपारिस्तवेत्यथः। 

कथमीटशं पति त्यक्ला निदेयासीति भावः ॥ १९ ॥ उच्छासः संत्ञालाभः। 
मातरित्यादि । मातमौतरित्यावेगः । द्विधा भवति हदयमिति पीडा । अव 
यवसंधिः रिथिलीमवतीत्यखस्थता । विशं शुन्यं मन्य इति बाह्यासंवेदना निर्वैदः। 

अविरटःऽवालं यथा तथान्तर्ज्वलामीति चिन्ताजनितो दाहः । अन्तरात्मा नि. 
रालम्बः सीदन्नवसादं गच्छन्गाढान्धकारे मजतीवेति ग्लानिः । विष्वक्सर्वैतो 

मोहच्छादयतीति मोहः । मन्दभाग्योष्टं किं करोमीति देन्यम् । कथंशष्दः कि 
मित्यर्थ । सवैनामलान्नानार्थता । विष्वगित्यतत सुषामादिलात्षल्रम् ॥ २० ॥ 

परिदेवितमाद-- कष्टमिति बन्धुतेत्यादि । सोऽयं बन्धुसमूहचित्तका- 
तिकयुत्सवो मालतीनेत्रवाछचन्द्रो मकरन्दहप जनकः सवेजनतिलकोऽय प्रख्य- 
मापयत इत्यर्थः । "मह उद्भव उत्सवः इत्यमरः ॥ २१ ॥ गात्रेष्वित्यादि । 
यस्तं मम काये चन्दनरस आसीः । सुखस्परीलात् । नेत्रे रारत्काटीनचन्दः । 

आनन्दजनकलात् । चित्त आनन्द एवं साक्षाद्धष एवासीः । तं तमतिक- 
नतमकस्मादेव मम जीवनमिवोद्धरतोन्मूलयता काटेन समयेन यमेन वा हतोऽसि । 
यथा जीवनोद्धारेऽदं हतस्तथा बदुद्धारेऽपीति भावः ॥ २२ ॥ सोन्मादो वि. 
रपति--अकरुणेत्यादि । ह निदेय, हासमनोन्ञां दशं देहि । हासपूवं॑पडये- 
त्यर्थः । यद्रा स्मितेन विकासेनोज्ज्वलां विकसिताभित्यर्थः । वचनादानादतिदारुण 

हे मे वाचं देहि । भिच्रमनुरकतचित्तं हे प्रियमकरन्द्, कथं न मन्यसे । कथं 
नाङ्गीकरोषि । इहावेगादीनां सतवात्करुणो रसः । यदाह-ददष्टनाक्चधनापाय- 

बन्धुव्यसनताढनैः । शाप्केशोपघातैश्च जायते कदणो रसः । अश्रुतिशवासवेषण्ये- 
सस्तारैश्च स्प्रतिक्षयैः । परिदेनितशोकायैरभिनेयः स सूरिभिः ॥ २३ ॥ 
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२२९ ७ व्कथं प्रतिपत्ति । ११ प्रागरभारेषु° । श्तानाय्यते । 

मकरन्दः । अचिरधोतत्वेन राजप नील्लज्िग्धत्वे उक्ते । राजप खदीति 
यातम् । रुचिरा दीप्िमती मांसला घना छविः कानितियंस्य सः । म्राधवः । 
वातीहरो दूतः । अतिग्रद्रकारतया दूतप्रेषणम् । यदाद--्रसष्चमानकामार्तो 
बहुस्थानसमुत्थितः । स्वावस्थादशंनाथ तु प्रेषयेदूतमासनः ॥ फलेत्यादि । न- 
वमेधो गिरेरप्रं श्रयति। फलमारपाकर्यामजम्बूनि ऊ जत्स्वलनेनात्पकष्रोलां नदी- 
मुत्तरेण नया उत्तरसमीपे। एनपा द्वितीया । कीटश्चः उपरि विघटमानं ऊध्वेश्थानं 
लयजन्। विकासितमाख्पुष्पात्नीलस्तद्रद्र। नीरः । उपयितघनमाटेति पाठ उप. 
चिता घना च माला येषामिलर्थः। घने नूतनघ्वेनातिश्यामता । यद्रा स्तवे. 

न्तीमुपरि विधटमानो विविधप्रकारेण श्रयन् । उत्तरेणोत्तरदेशे । उत्तरेणेति वि- 
भक्ति प्रतिरूपको निपातः । किञिदेवोत्तरेणेतिवत् । भश्वयाधंकतया घटेः सकर्म- 
कता । वन्ती निन्नगापरगाः इयमरः । कृताञ्नयिरिलयनेन विनय उक्तः। 

विनयधूरवकधच संदेशः कर्थः । यदाह--संदेशं चेवं दूयास्तु प्रदयान्म- 
द्नाध्रयम् । तदय समयेति कथया विनयेन हि' ॥ २५ ॥ कञ्चि 
शिव्यादि । प्राथनोचितं समगप्रश्नमाह--दे सौम्य सन्दर, प्रिया वह्ममा 
सहचरी सततानुगता विदयुत्वामाछिद्रति कचित् । कथयेः ॥ "कचित् काम- 

प्रवेदने" इयमरः । विरहिलन कान्तामिखापाल्यथमं कान्तासंगमय्रश्चः। चाष्चन्ध- 
जयोः सम्य” इति शाश्रतः । प्रियाटिद्रने खुखं तद्विरदे दुःखमिति वमपि जाना- 
सीति ध्वनितम् । यद्वा कचिदरैवमभिमतं ममेदशरः।उत्यन्नन्नेदेन सुभगाः सुमुख।- 
श्वातकास्चां सेवन्ते । वा समुज्ञये । अनेनार्यिसंपत्तिरक्ता । पुरोवातश्च मदु 
प्ररणाभिस्ता चुखयति । अन्योऽपि सदायथ्रणमुष्ग्रदणादिहपरसवादनां कषत 

इपि ध्वनिः । अनेन सदायसंपत्तिरुक्ता । विष्वकपर्वतो लक्ष्मीं शोभां बिश्र- 

दिन्द्रधनुः । कतृ । लक्ष्म चिदं तव तनोति । अनेन प्रस्राधनमुक्तम् । विश्व बि- 
भ्रदिति पाठदहे विशं बिश्रद्भूवनं दधान । वर्धण शस्यादितग॒द्धयथा जगदुपकारक- 

मुक्तम् । प्रसाधनमाह । ईन्द्रधनूरूपं चिदं तव रोभां तनोति । निम्बं बि 
भ्रदिति पाठे तु बिम्बं मण्डलंशोभां तनोति । कीट्शम् । इनधनुधिहं विष्रद् 

धानम् । तदिद जगदुपकारकतया ममाप्युपक्नारं करिष्वसीति भावः ॥ २५॥ 
गजितेनानुमतिमाद--अये इति । प्रतिशब्दभरितढन्द्रतेनानन्दिता सरद्धो 
व्कण्डा यस्य सः । यद्रा आनन्दिता हृष्टा उत्कण्डा उद्प्रीवा इय्थैः । मन्द्रं ग- 

भीरम् । अनुमन्यते खीकरोति । आिवद्याहेवलारोपणेन भगवत्रिति । अवधा 
रणे यावत् । जीमूत मेष ॥ दैवादित्यादि । इच्छया जगति बिचरस्लं म- 
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२९० २ माविभूतरिटीन् । ७ ग्रपतास्त एतेऽधुना० | 
८ श््रीवाहिणो व्वा । 

प्पियां यदि देववश्चातपदयेदर्यसि तदा प्रथमं तां प्रबोध्याथ माधवदरां कथयि. 
ष्यसि । अवस्थानिवेदनेन तन्मरणमाराङ्याह-- कथयता लयाक्षा पुनःसंगमप्र 

त्याश्चा सैव तन्तुः । जीवनवन्धहेतुलात् । नैवादयर्थसुच्छेयः । च एवार्थे । अत्र 
हेवुमाद- त भाशातन्तुरेकस्तस्याः प्राणत्राणं कष्टकष्टया करोति नाहमियर्थः । 
इद तावत्कालं सा जीवति न वैति संभावना दशेनस्य दैवादित्यनेनोक्तम् । प्र 
सङ्गतो मत्कायैमिति जगति विचरत्ित्यनेनोक्तम् । मस्परियामित्यनेन सुकुमारता 

दिना विरददुःखासदहिष्णुतोक्ता। आदावाश्वासनं वातोशध्रवणपटृलार्थम् । अत्यन्त 

मित्यनेन मध्यमविधया दश्चाकथनम् । तेन च तन्नेराश्यनिपेघ इत्युक्तम् । कथ 

मपीत्यनेनारातन्तुमात्रं तद्रक्षणाय कत्पत इट्युक्तम। आयताक्ष्या इत्यनेन कटाक्षा 
दिस्मरणेन गुणकीर्तनम् । माधवस्येयं माधवीया । ब्रद्राच्छः। उन्मादावस्येयम् 

असंबद्ध प्रलपात् ॥ २६ ॥ सहं मद्रचनमदरीकरृत्य प्रचलित इति । मक्षः 
रन्द्ः । उपरागो राहुग्रासः । शरावे संकट्रदेरो पित्रादीनां स्मरणस्य स्वभ्य 
स्ततया विरहसंकटेऽपि तदाह हा तातेति । माधवः । प्रमादोऽनिष्टम् 
नवेष्वित्यादि । नूतनलोघ्पुष्वेषु कान्तिः पाण्डिमा गौरवं वा । इह नवप 
देन ज्िग्धतोक्ता । दशो विलोक्रितानि हरिणीषु । गमनं दस्िपु । नम्रं ख 

तासु । इतिशब्द आद । देखा रीटेत्यमी हावाः" इतिवत् । प्रमभ्य मारयिल 
मे श्रिया विपिने विभक्ता खण्डसण्डीकृत्य धृता । यद्रा ! इतिः प्रकारार्थः । तेर 

लोघ्रप्रसवादिभिमं प्रिया विभागीकृता । कान्त्यादिविभागद्रारा प्रियाविभाः 
एवोत्नीयत इत्यवधेयम् । विपिन इति प्राणिवधस्ानाभिग्रायम् ॥ २५ ॥ सुह 
दीन्यादि । हे हतहृदय, कथमपि विदीर्य द्विधा लं न प्रयासि । हतेति नि 

न्दायाम् । मित्रे गुणनिधानेऽतिप्र॑मवति जीवेश्वरे सहधूठिकीडागाढमेत्रे कान्ता 
वियोगमनोव्यथान्याधिमन्तदैधाने सति । सुहदित्यादौ देुदवुमद्धावः । “धूटि 

यां पासुनौ' इत्यमरः ॥ २ ॥ प्रियाविभागकशद्ं निरस्यति--सुलमेति 
संनिवेशः प्रकारः । अनुकारः साददयम् । तथा च लोघ्रप्रसवादीनि प्रियाक 
न्त्याद्यनुकारीणि नतु सा विभक्तति भावः। सत्वान्प्राणिनो विज्ञापयामी 

सानुनयं वचनम् ॥ भवद्भि रित्यादि । भवद्धिरिरस्यैः सवहैषु स्वभावरम्य 
सा कुल्वधूटेशटा वा । अथवास्या भवद्धिः करं विदितमभवत् । ञ्ुभमञ्यभं : 
कं विज्ञातमित्यथः । ननु तस्याः फ वय इत्याह-है सुहृदस्तस्या वयोवस्थं 
श्णुते । यत्र वेयोवस्ायां हूदि मदनः प्रगत्भव्यापारो वपुषि मुग्धो बाल 
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२६१ ७ न्मया पुनवैज्ञायमाणेन विनो०। < श््रयेव नो मा- 
धवं प्रत्यारा° । 

रति । एतेन वयःसन्धिरक्ता । सवद्गयनेनाभिन्ञान प्रकाशनम् । कुलवधूत्वेन 
चाश्चल्याभावः । इदस्थरिखयनेन परिचयचातुरी । वाकारद्रयेन दशेनदृत्तान्तयोः 
सफललं ददायति । घुरते निःसाध्वसता प्रागल्भ्यं समुदाहृतम् ॥* इति भरतः 

॥ २९ ॥ केकाभिरिति । करं यत्र तन्र याचे। अपितुन किमपि प्रार्थये । 
यतोऽप्रसावग्रसतो ऽथिभावोर्थिलम्। अनवसरमाह--एयादुद्रतपिच्छभारो मयुरः 

केकामिवचनं छादयति । चकोरः पक्षिभेदो मत्ततया भ्रमत्तारकः संधित्तदषौ- 
स्पियामभिसरति । गोलाङकलः द्याममुखो दानरः पुष्पजधूल्या कान्तायाः कपोलौ 

चित्रयति । अतः स्वानामन्यत्रासक्ततया्ंलानवसर इति भावः । ्वद्गकीश- 
व्रगगोलाद्खवलीमुखाः” इत्यमरमाला । कं याच इति पाटे कं प्राणिनं प्रथय इल्यथेः 
॥३ ०॥दृन्तेरयादि।वठीवदनो वानरोऽयं कान्ताया मुखमुरिक्षप्य चुम्बति।कीटश- 
म्। अधररागेण रक्ता मनोज्ञा दशना यत्र तत् । काम्िशरो रोचनीवृक्षः। खार्थे कन् । 
तस प्रसत्रेन पुष्पेण फटेन वा रक्तगण्डयप्रदेशः । पाकरान्तरमन्तिमपाकस्ततः स्फु- 

दितं विद यहूदिमफलं तत्करान्ति । तःसममिदर्थः । तदि हाप्यनवसर एव । 
'दासाग्रगवलीमुखाः' इत्यमरः । 'काग्पिदरः करकशश्वन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि 

इत्यमरः । रोहिणानोकदो रोदणवक्षः ॥ ३१ ॥ कण्त्यादि । अयं सुकृती 
वन्यदृस्यस्याः प्रियायाः परिचयप्रागमओ सुरतनिःसाध्वसतामनुतिष्रति । कीटशः। 
कण्टूनिमुदिनक्षणां परियां दन्ताप्रणाटिसखनीपदृद्धिखन् । कण्ट्रयनित्यर्थः । अत 
एव कण्टकादि कुखलितेक्षणल जानिः । पर्यायेण करमेण निक्षिप्ता कर्णां तयो- 

वतिः सखदरवीजयन् । क्वदितापरनेवसद्तीपट्वरस्याः प्राणघ्रारणं कल्पयन् 
॥ ३२ ॥ नान्तरित्यादि । अय नम्बेरमो दस्ती ताम्यति गव्यनो भवति 

नून निधि प्रेयमीविष्टधेण विद्रलः । जलेषु ध्वनन्मु सनस्वीपदरम्भीरमुद्रत- 
कण्टगर्ननं नान्नर्वनयति न करोनि । समीपस्धानमरस आवमितर्मिटितैः रावल 

कवलान्न करोति । मदटान्या यो विपादस्तेन मूकानां भ्रमराणां व्यासद्नान्य- 

चित्ततया दशोच्यमुखः । यद्रा व्यासद्रा विश्परणासद्र इत्यर्थः। तदिद् मददानिधि- 

न्तया संतापात् ¦ दीनवमधोमुसविन्तनान् । एतेनानुभमरतिमं जाना विषयव्यात्र- 

त्तिरक्ता ॥ ३३ ॥ अदमिवायमपि कान्तातिरिक्तमन्यत्नवेत्तीत्यत अइ--अल- 

मिति । रतात्मुकयान्मधुरकण्टगजिनश्चवणाद्वा सानन्दरेति । मतद्री दृस्ती । 
संपात; सवक; । संगटिता मिटितः । मांसः पीनः। निष्यन्दो मदः । कषायः 
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२६२९ ३ नतोऽस्मि देवेन०। 
२६९६ १२ ०्तत्कमत्र वि | १४ श्स्वहिततनु" । 
२३४ १ ०उपरिविषरमानः प्रो । 
२६९ १ ग्विचरन्निच्छया मत्मरियां चे०। 

सगन्धिः । करटो गण्डदेदाः ॥ सुरभौ च कषायः स्यात्" इति शाश्वतः । समुद्- 

लितमुन्मूलितम् । पण पत्रम्। "तालो गीतक्रियामाने मध्यमाङ्गलिसंमिते' इत्यमर- 
माला । “नीदारस्तु कुहेलिका” इति दारावखी । कुररः पक्षिभेदः । अनुकत्तिः 

सेवा । सापवादं सदोषम् ॥ रीटेत्यादि । क्ीडोन्मूलितबिसदण्डकवलसमाप्षिषु 
विकेसत्पद्यसुरभितसख जलस्य गण्टरूषसंक्रन्तयः संबन्धाः संपादिता दत्ताः । पुष्य- 

दिति पठे पुष्टीभवदित्यर्थः । अम्भःकणवता स्थूलहस्तेन सेकः कृतः । तदिदं 
दयं कामं युक्तमेव । दोषमाह-- विरामे सरोऽवगाहविरतौ गमनकाडे पुनरकुरि- 
लनालपद्यपत्रच्छत्रं न ज्ञदाद्ृतम् । एतदयुक्तमित्य्थेः । अतः कान्ताजुकृक्तिं न 
जानासीति भावः । पुष्कराम्भोरुदाणि चः इत्यमरः । गण्डूषपदेन स्वयं पीला 
जलदानं ध्वनितम् । नलिनी पद्विनीपश्मम्" इत्यमरखता । “अरालः कुरटिटे 

मतः” इति मेदिनीकारः । आतपात्रायत इत्यातपत्रमि्युचितं पदम् ॥ ३४। 

चलचित्तलेन पाशवस्थं मित्रमपरयन् सखेदमाह-- कथमिति । धिगिलयादि 
इत्थमेकाकरिनो मम यद् च्छुसितवैशसं प्राणधारणदुःखं तदिग्वरृभा । एकाकिलमर 
हेतुः । धिगेव रमणीयवस्नुभवान्वृथाभाविन इति मुख्यः पटः । रम्यपदाथेवि 

पयानुभवान्निष्फलोत्पादशीलान्धिक्् । रमणीयवस्लनुभवादिति पाठे ब्रथाभाविनो 
ऽनुभवाद्रम्यवस्तु धिक् । निष्फलं तज्ज्ञानमित्यथेः । धिगेव रमणीयतां लदनुभा 
वभावादत इति पाठे मम सौन्दयादिकं धिक् । कुतः । तवानुभावः सहभावः 
भावो ऽभिप्रायस्तं विना । यद्वा अनुभावे ब्रागङ्गसस्वाभिनये भावः घत्वे तं विना 
"वागङ्गसत्वाभिनयेऽनुभावस्तु स्मरतो बुधैः" \ इति भरतः । भावादित्य॒ते योः 
पश्चमी । लया मकरन्देन तया मारत्या च सह यो दिवसो नास्ति सोऽपि दिवर् 

विलीयताम् । अन्यत्र मालतीमकरन्दाभ्यां या प्रमोदम्रगतृष्णा मम जायते ताम 
धिक् । युवाभ्यां विना देवान्मे हर्पोऽप्याभासीभूत इति भावः । अत एव प्रम 
दस्य म्रगतृष्णाया रूपकेणालीकलमुक्तम् ॥ ३५ ॥ मकरन्दः । उन्माद दयाय 
मनिश्वयाद्यतः कुतश्िदित्युष्तम् । व्यञ्जकात्संस्काराभिव्यज्ञकात् । प्रबुद्धः; 

हदः । माधवः । संमावय पालय । घ्रमाद्रैराग्याश्च मूच्छेैत्येतदथं निरा 
इत्युक्तम् । मकरन्द; । जीवितेश्वरमित्यनेन तुल्या जीवनसामप्युक्ता । मिश्रे 
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२६१ ३ कथमपि सह । 

२३७ ६ गञ्ञितकान्तदन्त० | १० एष प्रियतमास्कन्धविश्रा- 

न्तकरः करी० | १९ न्न्पन्यो | 

ग्रययुक्त जनाङृतिः । परिच्छेदो निश्वयः। यदित्यादि । जेदरूपसंतापवता 

हृदा विनापि भयकारणेन सकम्पं भयं निलयमन्वभाव्यनुभूतं यत्तत्सवै मम॒ भयं 
तदीय विपत्तीगेणयतः संभावयत एकस्मिन्क्षणे परिसमाप्तम् । कदाते किंस्या- 

दिलयादिभयं प्रकृतदशया प्रशान्तमिति भावः । एतत्पक्षे गणयतेति पाठे विधिने- 
यथात् । यद्रा चग्यापदो गणयता हदा यद्धयमनुभूतं तदधुना गतमित्यर्थः । तथा 
च लन्निमित्तमधुना तु सहेतुकैव विपदिति भावः ॥ ३६ ॥ वरं मनागिष्ट। .मना- 
गि वरं यत्तु कचिदाद तदव्ययम्" इति शाश्वतः । अन्ययानामनेकाथवाद्- 
क्तोऽयैः सुलभ एव । चेतयमानं चेतनावन्तम् । भार इत्यादि । कायो भारो 
धतुमशक्यः । धारणाशाक्यतया व्याधिः । जीवने वञ्जकीलकमनुच्छेदान् । अनेन 
ममैच्छेदः । ममेच्छेदेन चिन्ता । दिशः श्न्या इति जडता । इन्दियाणि नेच्रादी- 
न्यफलानि कार्याक्षमाणि । वाह्यविषयाग्रहादैन्यम् । कालः कष्टो दुःखदः । दै. 

न्येन जीवनाक्षमता । संसारः सर्वत्र प्रशान्तदहनः। यथा च लां विना न मज्जी. 
वनमिति भावः । खत्प्रयाणे तव गमने विनाश इति यावत् । सत्तिसप्तमीयम् । 

मां प्रतीति सवत्र योज्यम् । यद्रा । पथिन्यादिद्रन्यनवके प्रधानद्रन्यदृष्रगेन दोष- 
माह--तत्र काय इति परृथिन्याः, जीवनमित्यात्मनः, काष्ठ इति दश, इन्दियाणी- 
तीच्ियाणां, काठ इति कालस्य, लोक इति विषयाणां दोष उक्तः । शान्तालो- 
को ऽनुपभोग्य इत्यर्थः ॥ २३५ ॥ अस्तमयो विनाश्चः । व्याधिदृश्ायामयम् । य- 
दादे --निरवेदधयैव चिन्ता च दन्यं ग्लानिः श्रमस्तथा । जडता मरणं चैव 
व्याधो तु कषणेऽपि च ॥” पाटलावती नदीभेदः । प्रियद्दीना्यं निवर्तनम् । 
मूच्छ द्रा सकरणम् ॥ तादशं रषा सखेदमाद-- तदित्यादि । सखे, 
यत्तवाङ्गं नीलनठिनदयामं तदेतत् । अस्मन्न्गे गाढासशनैरप्यालिकरमैमेम तृति- 
नाभूत् । यदङ्गं नवनेहविखासन्याकुलमालतीद्टय उपचिताद्धताः पूर्मं॑निपी- 
तवत्यो नित्याद्रेणावलोक्षितवत्य इत्यथैः । बत खेदे ॥ ३८ ॥ अचरमे नूतने । 
समाहारो मेलकः । आपूर्णं इत्यादि । सले, लं संसारस्य चृडामणी- 
भूतश मरण प्राप्तश्च । भत्र तुल्ययोगितया दृष्टान्तमाह निमंलश्न्धः क 
लाभिः पूर्णश्च राहुप्रश्च । मेघो घनाघनो वदुकाम्दश्च वातवेयाद्विशकलितश् । 
दुमशरष्टः फलेग्रहिः फलमभारवन्नित्तो जातश्च वनाभिना दग्धश्च । यथा लमपी- 
त्यथः । "घनाघनो मत्तगजे वधकाव्दमहेन्द्रयोः' इत्यमरमाला । यद्र! घनाघनो ऽ ति- 

मा० ३१ 
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२६८ ७ परो मत्तमातङ्गयूथपालः प्र । ९-१० ०कर्द॑मित- 
कषायमुदलितकमटिनीखण्डविप्रकीणपर्णकमलकेपतरम्- 
णाखविप्तकन्दकोमलाङ्करनिक०। १ ° श्प्रचरजजैरित- 
जरतर० । ११ गाह्य विहरति । भव० | 

निबिडः । घनरान्दसेवाश्त्या प्रयोगाद्रदावद इतिवत् । फठेग्रहिर्निपातनात् । फः 
लानि गृह्णाति धारयतीति फलेग्रहिः । “स्यादवन्ध्यः फलेग्रहिः" इत्यमरः ॥ ३९॥ 
एवं गतं मूच्छितम् । अयमर्थ आलिङ्गनरूपः । मया सहेति रोषः । अपधिमो दु- 
रेभः । पशिमावस्था शेषावस्था । आजन्भेत्यादि । हे पद्माय, जन्मन 
भारभ्य मयैव समं तुल्यग्रहतया मातुः स्तन्यं पीलाधुना लमेको निवापसयिलं प्र 

तोदकाञ्जरि न्धुसमूहेन दत्तं पिवसीत्येतदयोग्यम्। सहपानार्थमदमप्यागच्छामी- 
त्यर्थः । निवापः पितृदेये स्यात्” इत्यमरः ॥ ४० ॥ आपगा नदी । प्रियस्ये- 

त्यादि । भित्नरख संभव उत्पत्तियैत्र ममापि तत्रैव भूयात् । अमुत्रापररस्ष्टोके 
पुनरप्यसयानुचरो भूयासमित्यथः । भूयादित्यादो प्राथेनायां लिङ् ॥ ४१॥ सौः 
दामिनी । अत्याद्ितं प्रमोहोऽमूत् । माधवः । प्रभन्ननो वाघ्रुः । सौदा- 
मिनी । उभयोमोधवमकरन्दयोः । मूच्छयैव तं सोपालम्भमाह--भगवन्निति। 
पोरस्तयेत्यनेन भिन्नदेशकथनम्। तेन सहजकृत्रिमवैरशङ्खा निरस्ता । तव विरहि. 
दुःखमेव न कृत्यम् । अपि लन्यदपीत्याह-भ्रमयेत्यादि । जलपूणौन्मेधांश्चा- 
ख्य । कोकिलान्दर्षेय । केकयोत्कण्ठानूष्वंगलान्सेच्छान्वा मयूरान्कल्य नतेय । 
कलेरनेकार्थलात् । केतकान्केतकीवृक्षान्कगेरय कोरकितान्कुर् । कोरकि- 
ततेन निम्रोन्नततया कठोरम् । केतक्यामपि केतकः" इति शब्दभेदः । अत 
एव केतकाधानहेतोः" इति मेषदूते । यद्रा केतकीपुष्पाणि कटेरय विकास्य । 
तत्करोतीति णिच् । अस्मिन्पक्षे लिङ्गमरिष्यम् । रोक्राश्रयलाष्ि्गव्यत्यय इत्य- 

वधेयम् । विरहिजने मूच्छ प्राप्य व्यथां स्फाटयति सति पुनः संज्ञाव्याधिं चेतेना- 
रूपं रोगं कला किं मिच्छसि । महता दुःखितदुःखशान्तिः कियते । लं प्रवोध्य 
दुःखयसीत्यनहंम् । अत एवाकरुण इत्युक्तम् । प्रमोदय चातक्रानित्यपि पाठः। ्र- 
थमपठे तु कोकिलप्रमोदो वषौखपि कविसंप्रदाये वण्येत इत्यवधेयम् ।। ४२ ॥ 
अरकरन्दः। मातरिश्वा वायुः । वातीति वायुरिद्यु चितपदन्यासेन जीवनयोग्य- 

तोक्ता। माघवः | तथाप्यनिष्टकरणादपि । विक्रसदित्यादि । मम श्रिया 
यतो यत्र तं देर मम जीविते प्रफुकदम्बपमूहधूल्या सह प्रापय । घटय मे इति 
वा पाठः। प्ता बिरहदीना भ्नियेतातस्तजीवनाय मजीवितं नयेति भावः । पांञ्युना 
सहेत्यनेन परमाणरूपं मे मनोऽपि तत्समूह गमिष्यतीति न ते प्रयासो ऽपि स्यादि- 
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२६९ € भमणीयतां त्वदनुमावमावाहते । ९ शह न भाति 
योऽ दिवसोऽपि पर ध्वं । १० च्च या जायते| 

१२ दयज्ञनासख० | 

तयुक्तम्। नो वा प्रियाङ्गसदावस्थितिदिमं यत्किशद्रस्तु मयि तदर्पय देहि । ईर 

येति पाठे प्ररयेयर्थः। तदेव मे तापशान्ये स्यादिति भावः । अत्र हैतुमाह- यतौ 
मम भवान्गतिराश्रयः । आश्रयस्याप्नितजीवनं युक्तमेवेति भावः । अपि 
वैति पाठेऽपिः संभावनायाम् ॥ ५४ ॥ सौदामिनी । समादितो युक्तः । 
वायुप्रार्थनाप्रकरणात् । माधवः । प्रियाङ्गसङ्गिमालालोकात्सदर्षलम् । यदाह- 
“प्राप्ये वाप्यग्राप्ये र्ब्येऽ्थे प्रियसमागमे वापि । हृदयमनोरथलाभे दर्षः 
संजायते पुंसा ॥ उन्नाह उत्सेध उपरिवहनं वा । दुरटितातिग्रिया । अनङ्ग 
एव मन्दिरिमनङसख वा मन्दिरम् ॥ सुभ्धेत्यादि । अस्या मालायाः स 
एवायं भागो यो लवङ्गिकाया अपि संतोषमकरोत् । अपिपदान्माटलया अपीलर्थः । 
विषभं प्रथितं प्रन्थना यत्र सः । विषमेण ग्रथित इति वा। भत्र हेवुमाद-सुर्धं 
मनोज्ञमिन्दुकान्तं यन्माल्तीमुखम् । यद्वा विरदारक्षामलादिना बलिन्दुवत्कान्तं 
यत्तदास्यं तदालोके सति हेलया शङ्गारचेष्टया विशदं सर्वत्र वतैमानं यत्कौतुकं 
तद्रोपनाय दुन्यस्तैः पूर््रथनादन्यथा दत्तैः पुष्पै रचितः । एतत्त प्रथमाङ्क एव 
व्यक्तम् । ननु हेला घ्रीविष्रया । यदाह भरतः-योवने त्रिदश स्नीणां विकारा 
नेत्रपातजाः। आदो त्रयोऽङ्गजासतेषां दश खाभाविकास्तथा" ॥ तत्राङ्गजेषु दाव- 

हेालक्षणम्--'भक्षिघ्रवोविंकारायाः शङ्गारस्य च सूचकाः । सम्रीवारेचका 

भावा हावासेभ्यः समुत्थिताः ॥ य एव दावः सेवात। शएङ्गाररससंभवा । समा- 
स्याता बुपर्देला लकलिताभिनयात्मिकाः । अतो माधवे हेठेदययुक्तम् । मेवम् । 
छ्लीणामित्यस्योपलक्षणलस्पुरुपेऽपि कामावस्थासाम्यादलवचनात्। यदाह-शिला 

हावश्च भावश्च व्याजो विश्रम्भमाषणम्। चाटुः प्रेमाभिसंधानं चकितं च विल. 
सितम्” ॥ तत्र रागतः सदसा प्रवृत्ती हैतुधित्तोष्सो हठेति । यद्रा अवलोक्यत 

इखवलोकः । कर्मणि घञ् । ईन्दुखुन्दरमालतीमुखेऽवलोक्या दद्या या हेला 
तया विशङ्कट यन्माधवस कुतहर तद्रोपनायेयर्थः ॥ ४५ ॥ संकल्यलिखितप्नि- 

यादरौनाद्धरषैः।ददीनाप्राप्या पुनराद- नन्वि ति।अत्राप्यलाभादुपालभ्यतेऽपीति। 
परिदासाददज्ञेनमाशङ्कय तदनवसरमाद--प्रयान्तीत्यादि। प्राणाः प्रयान्तौव स~ 
वतः श्रन्यलात् । हे सुतनु, मनो ध्वे्तत इव मोदात् । अद्गज्वलनमतिदाहात् । 

१ अस्य त्रिचलवाररिशत्संख्यामितत्वेऽपि ज्पुरारिऱतन्याख्याशेकानुक्रमसं- 
मेलनाय चतुश्चलारिंशत्मकल्पनम् ॥ 
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२४० ४ निराशः परिश्रान्तोऽसि । (इति मृच्छति) | 

११ श्त्वद्यपदो गण | १२ मम प्रशान्तम् | 
२४१ ९ न्नु खट मा०। श्साक्षिणा मया भवि०। १ ०मवत्वमु- 

प्माद्विरि० । १० ण्दुप्तितविस्मया बत० । 

एतेन व्याधिरक्तः। सवेतस्तमः प्रसर तीव । अनेन जडता । सकरेद्ियाणाम- 
भरदात््। जडतानन्तरं मरणश्कायामाश्वास एव युक्त इदयाह- रेति । खट निश्वये। 
यत एवं ततो नेत्नभ्रीति देहि। खं दशयेदयर्थः । मद्विषये निर्दया मा भविष्यति । 

यद्रा अकरुणा मा भूनं भवसि । माडि. छडिति कालसामान्ये छ् । पूर्ैकरुणे. 
दानीमपि नि्वह्यतामिल्ः । इव शाष्द् उपेक्षायाम् ॥ ४६ ॥ निरित्यादि । 
यदा माल्याः पद्यक्ष्वाः कमोन्मादोद्रेगा निर्विघ्रा अलय्थं॑दुःसदा अङ्गदाहदुःख- 
मदान्तस्तहुःखोपदेशकाराः सेवभूवुः संभूयोद्रतास्तत्र कटे तस्यास्वदालिङ्गन- 
मेव रीघ्रं प्राणरक्षकमभूत् । अत एव मदालिङ्गनतुल्यः । उन्माथ उन्मथनसुद्रेग- 
इति यावत् । प्रगुणमिति पाठे प्रकृष्टगुणमिदयर्थः । क्रियाविशेषणं वा । कामदुःखो- 
द्गस प्रियसङ्गसयालामादविप्रलम् । मालती प्रणयि लाल्ियस्खि इति । दुःसह- 

लमध्रतिकरणात् । उदाह उद्रतदाहः । व्यसनस्थाने व्यथनः इति पाठे व्यथनं 

पीडा। अधुना मालो विनास्याः कर्थं जीवनं भविष्यतीति भावः ॥४५७॥नि- 
ण्यं निरूप्य । आनन्देत्यादि । मम माल्याश्च कण्टे तव तानि गतागतानि 
स्मरामि । स्मरणस्यातिदुःखदलात्कष्टम् 1 तदा तदा तसिस्तसिमन्काटे। तत्र 
चोरिकाविवाहपपूव मालतीकण्ठगतेति गतं लवङ्गिकाुद्धया माधवकण्ठमागतेटयाग- 
तमियेकम्। चोरिकाविवाहे माल्या माधवकण्डनीतातो गतमथ तन्ुखदशेना- 
व्खकण्डेऽपितेलयागतमिति द्वितीयम्। पुनस्तत्र प्रणयवशान्माधवेन मालये दत्तेति 
गतमिदानीं तु सौदामिन्या मालतीसकाशादानीय दत्तेति त्रीणि गतागतानि । अ- 
त एव बहुवचनम् । कीदशानि । तदशायामन्तरान्तरा दर्षसमादानन्दमिश्चितका- 
मरतापप्रकारनानि । दढानुरागरसयोगीनि । मेहस्याकरो येषु तानि । ज्ञे प्रीति- 

माकुवन्ति व्याकुवेन्तीति स्नेहाकराणि । कृजो हेविलयादिना टप्रययः। तदा तदा 
चेति चकारात्कालान्तरपरिग्रहः ॥ ४८८ ॥ मकरन्द; । आया मान्या । 

माधवः । सकामा मदपकारेण सिद्धपरति्ञेयशः। कुमुदे त्यादि । इमुदसमूढेन 
यदि शरचन्दरचन्द्िका सौन्दथगुणा्थं संगता प्राप्ता तस्सुङृतं शोभनकरणमस्तु । 
दरयोरपि रम्यलात्। अयं पुन; कः प्रकारः कुत्सितप्रकारो वा यदकालमेषपद्भि- 

ग्ययूयुजद्वियोजयामास । विच्छेदं कृतवतीदयर्धः । भ्वनिनात्र कुमुदाकरो माधवश्- 
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२४२ ८ ग्वेमल्विद्यानि० । ९ भ्करन्दानन्दनमुखचन्द् मा । 

२४३ १७ न्तासि । अथ माधवः क० | 

२४६१ ८ ०कारिण्सि । अतः खागतं भवत्याः । १० रदहोदा- 
हव्य । न्माथवेगाः । १४ गआनन्दमिश्रमदन° | 

२४७ ६ भमालतीक्नेहं वहतो वकुख्दास्नो लमः । तत्कथं नु 
मन्यम कुत एतदिति । 

न्दिका मालती मेषसंततिः कपालकुण्डलेट्युक्तम् ॥ ४९॥ अतिबीभत्समिति। 
उद्रेगहेनतुकपालकुण्डलाददीनाद्रीभत्सः । यदाह--“उद्रेजनेश्च बहुभिर्बीभत्सरसः 
समुद्धवतिः । कथमिद्यादि । तत्कवलिता हे प्ममुलि, तदा त्वमपि कथम- 
भवः । भयात्कथं त्वमासी; किं त्वयोक्तं कस्ते त्राताभूदिल्यादिज्ञापनाय कथ- 
मिति सामान्यनिर्देशः । केतुक्वटिता चन्द्रकरेव । एतदुपमया बीमत्सजविषाद- 
संभवा ग्लानिरप्युक्ता । यदाह--अपस्मारस्तथोन्मादो विषादो मद एव 
च । म््युव्याभिर्मयं चेव भावा बीमत्ससं मवा: ॥" ॥ ५० ॥ छखीबालं नेव घात- 
येत्” इति निजधमे जानत्या त्वया सा घातितेति सोष्टण्ठमाह--भगवति 
इति । निमाणमित्यादि । ततिर्माणं मालतीरूपादिकमेव तदाद्रेण रक्षणीयं 
भवेति । रम्यत्वादेव । प्रूतनात्वं राक्षसीत्वें तन्नारोन मोपगा मा गमिष्यसि । यदा 
मांसं मे ततो भक्षयिनव्यं क्रिमिति चिन्तकत्वं पूतनातम् । "पूतनत्वम्” इति पठे 

राक्षसत्वमिन्यधः । प्पूतना राक्षसीभेदे हरीतक्यां च पूतनाः इति विश्वः । रिव- 
तानिः कल्याणकर्यपि भव । “हिव इत्यत्रो धीः" इति पटे तत्निमाणे दिवे कत्याणनि- 

मित्तमित्यज्ञासीः शश्ञिवतामुपति" इति पठि तन्निमीणम् । करनं । शिवतां कत्याण- 

त्वं गच्छति । अतः पालनमस्य । भद्रवस्तुपुरस्कारः खभावादेवेयाह-- मनोहरस्य 
ख्यातस्य सुगन्धस्य वा पुष्पस्य मस्तकं धृतिः स्वभावसिद्धा । न पदैः पीड- 
नानि स्वभावसिद्धानीलर्थः॥ ५१ ॥ अकरिष्यदित्यादि । असी कपालकुण्डला 
पाप तद्रधरूपमकरिष्यदेव् । अतिनिष्करस्णा यतः सा ।यदितच स्थाने वभे वा 

तस्या विरोधिनी नाहमभविध्यम् । क्रियातिपत्ता छद । बुदिप्रव्यक्षतयासाविति 

२॥ उभो । अिप्रसत्नं प्रसादः कृतः । सौदामिनी । ज्ञास्यथः । यु 
वामिव्य्थात्। गुचित्यादि। गृष्चर्या गुरसेवा गुर्वी चयौ वििष्टमनुष्रानम् । 
तपश्वान्द्रायणादि । तचरं मण्डलवतनादि । मन्रस्ताराप्रशतिदेवीनां तच्रसय वाग- 
मस्य वा मन्त्रः । योगः समाधिः । एष्वभियोगादभ्यासाजातामिमामाकर्पणीं सिद्धि 

युष्माक कल्याणाय विस्वारयामि । ५३ ॥ व्यतिकर इति । मालतीवार्ताया 
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२४८ ९ ०कथमिव तदा० । १३ न्तातिरेधि । 
२४९ २ भुपतछेरवताडनानि । १० द्टूमामाक्षेपिणीं पि" । 
२९० १ गविस्मयमदस्मरत० । ९ शडबरत्वमुपेति° । १० ¶का- 

न्तारगहने सहा० । ग्मगवतीमच्विष्य तस्या बृ०। 

इति सौदामिनीदरोनो नाम नवमोङ्कः । 

अप्यज्ञानादयं तामसोऽन्धकारजः अत एव भीमः । उजीवनज्ञानाद्रैयुतश्वायं वि. 
युत्संबन्धी । व्यतिकरः संपकंः । अत एवानन्दाश्रभारेणोपहतनेत्रदृत्तिः । की. 
दशः । क्षणमुद्धुय शान्तः । अत एव विदुद्वियोतो वितकैः । कथमिह स्थने 
वयस्यो माधवोऽपि नासि । तत्किमिदं क्र गतः केन वान नीत इति विचि- 
न्त्येत्यर्थः । निर्णयमाह--अन्यत्िम् । यत इयं योगीश्वरी निजतपःप्रभाविण प्रभ- 
वति । अनया नीत इति भावः ॥५४॥ संशथ्याह--किंमयमिति । सोदामिनी- 
नयनेऽर्थः प्रयोजनं कपाल्कुण्डलानयनेऽनर्थं इति भावः । अस्तोकेत्यादि । अ- 
स्माकं चित्तम् । कव । हरो काभ्यां शबलत्वं मिश्रत्वं गच्छति । कीटशषम् । अ- 
नल्पाश्चयम् । एकदैव नानारससंभवात् । अपस्म्रतं विस्म्रतं पृवदृत्तं मारतीहरः- 

णरूपं यत्र अत एवानन्दः । उद्धृतं नवं भयं माधवापकारशङ्काकृतं तेन ज्वरेण 
जीणेम् । अत एव शोकः । यद्रा । माधवानवलोकनेनोद्धूतनवरशद्भाज्वरजजेरतया 
शरोकः । एकक्षण एव त्रितो घरितश्च प्रमोहो यत्र तत् । मालतीलाभसंभावनया 

तुटितो माधवापकारसेभावनया घटित इति भावः । अत एवालाशववैम् । स्तोक- 

शास्दोऽल्पप्यायः । अस्मद्र्गेण मदयन्तिकालवद्गिकाभ्याम् । वविप्रनष्राम्ः इति 
करसिमधित्पुस्तके पाठो द्यते तत्रादद्यमानामित्यथैः ॥ ५५ ॥ भगवतीं कामन्द 

कींमू । अनेनाभ्रिमाङ्वतारस्यापि सूचनादद्वतारोऽयम् ॥ 

प्रासूत यं रतनधरोऽतिवियो विद्योतिविदया दमयन्तिकापि । 
जगद्धरं तत तरिप्पणेङ्ोऽगलन्नवीने नवमोऽनवदयः ॥ 

इति नवमोऽङः । 
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पठ परण 

२९१ १९ न्को वा पिरीपकुुमसुउमारस्प द सरी°। 
३५४ १ ग्हद्धि संपद् जीवि°। 

२५१५९ २ व्वस्गदा। 
---- ~ ~---------- 

सहासद्रगणेयन्यवधान एव सूचनात्त्ममेशमाह--तत शति। कामन्दकी । 
मालतीविकरपं श्रवा विल्पति--हेत्यादि । आ जन्मन इत्यादि । जन्मन 
आरम्य प्रतिक्षणाधिक्यमनोन्ञानि तव तानि तानि पूवानुभूतान्याचेष्टितानि विनया- 

दीनि संस््तानि सन्ति मेऽङ्ग दहन्ति चित्तं च दारयन्ति । अनेन वाद्या मानसी 

च पीडोक्ता। तथा चाटूनि वक्रौराखानि स्प्रतानि दादादिकं कुवैन्ति । विनया- 
दीनामद्रेषरकारितया रम्यलम् । चाटूनि कीदशानि । चारूणि शोभावन्ति मधुरा- 

ण्यनुस्वणानि च । यदाह--^सर्वांवस्थाविरोषेषु दीपेषु लखितेषु च । अयुल्वणलं 
चेष्टानां माधुर्यमिति संक्ञितम्' ॥ १ ॥ अनियतेत्यादि । बाायास्लवाखपदं 
सरामि । कीटशम्। अस्थिरे कन्दनहासे यत्र तन् । शोभमानकिञ्चिन्म्रदुदशन- 
कलिक्रम् । सम्यकस्थान प्रयत्नाभावात्स्वल्त् । तचदान्यासमन्नसं संघ्याति- 

कमादज्ञानाद्रासमज्जसम्। मुर्धमथाभ।वात् जलिपतं मन्दोक्तियत्र तत् । सर्वत्र 
ञेशवमेव हेतुः। कमलकमियत्राल्पाथं कन् । सम्यगन्नसा तच््रेन वर्तत इति स. 
मन्रसमिति। “अन्नसा त्वतू्णयोः!इति विश्वः। मन्न जदितम्!इति पाठे मद्र मनो- 

ह॒रम्॥ २ ॥ इतरे। अत्रेकाकिन्या एकमात्रखरूपायाः । आदादुपद्ितोऽथा- 
स्तमितो मद्यत्सवो यत्र सः । मभिनवेत्यादि। अभिनवे रगेऽनुरागे रम 
इच्छा यत्र । यद्रा । अभिनवरागो नूतनासक्तो रसः शङ्गरो यत्र । कृतं कतुर 

हषो नरमोत्सवो वा यत्र । सोऽयं भवतो्युवयोः परिष्वङ्ग आलिङ्गनं नियतिं 
सैव महावादया तयामिहतः । लवली लताभेदः छवङ्गो वृक्षमेदः तयो; परि 
वङ्गः सपक इव । अभिनवा लदिदयरसी यत्र सः। रस आद्रैता । कृतं कौवुकं 
कुतूहलं द्रष्रणां येन सः । ररागोऽनुरागे लादिये' इति विश्वः । “भङ्गारादी द्रवे 
चापीच्छायामप्ययं रसः" इति धरणिः । कौतुकं लभिलपे स्यादुत्सतर नमदरषयोः । 
कुतूदरेऽपि तत्प्रोक्तम्” इति मेदिनीकारः। तदिहाचेतनोपमया तयोरपि वाल्यो 
क्षविवाह इव मया विवाहो ऽप्यकारि। देवेन स न सोढ इव्युक्तम्। देशान्तरनय- 
ना्नियतेकयया सह् रूपकम् ॥ ३ ॥ छवङ्गिका । अत्र नृशंसं नारकम् । 
लवङ्गिका । अत्र प्रतिबद्धं घरितमत एव निश्वरम्। कामन्दकी । उ 
जिहानमूप्वे यतम् । कण्ठोपगतमिति यावत् । उज्ज्वलेत्यादि । लवहिकाभु- 
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२९९ ७ जनतमर्दो वतैते । ९ ण्नीवितेषु १४ व्दिष्ट्या। हा 
धिक्ष्टम् । आश्चः । 

२९७ ७ ०अन्तराट्विक्लाणिम्मल्कुखेकमङ्ग० । ९ °णिरणुकोमा 
तुद्य त्ति संभाविदं आप्री । 

दद्य । लया दयक्तेयं न शोभते प्रदीपरिखया त्यक्ता पतिरिव दशेव । उज्ज्वल 
आलोको दरीनं यस्यास्तया । शिखापक्ष आलोक उद्योतः । ज्िग्धा प्रीता। 
नेदवती तैलादियोगात् । मरीमसं म्लानं मुखमाननं यसाः सा । मलीमसं दग्ध- 

तया इयाम मुखमग्रं यस्याः सा च।। ४ ॥ प्रगुणीकृतानि ऋजूकृतानि । उत्पच्य- 

नन्तरं नाडीनां श्ुद्धदव्येणजकरणात् । यद्रा । प्रगुणता पुष्टिः । स्तन्येत्यादि । 

तेन हेतुना मातुः सकाशादधिकः क्ञेहोऽयं मयि तव युक्तः । यद्रा तेन देतुनायं 

वियोगस्तव युक्त इति सोषटुण्टम् । यतः सनपानलयागादारभ्य क्रीडायोगं खलम् । 

यद्रा क्रीडा कला योगो विद्याप्रयोगस्तं प्रापिता । ततः पश्चाद्विनयमनौद्धलयं 
प्रापिता बृद्धि प्रापिता च। दन्तपाञ्चालिकेव दन्तमयकृत्रिमपुच्िकेव । ज- 

नेषु प्रे श्ोभादियुणयुक्ते जामातरि ल स्थिरीकृता । परिणयात् । मयव 

न तु पित्रादिनेलयर्थः। बाल्य एवे कान्तिमच्वाल्षुमुखीव्युक्तम् । °ाच्वालिका 
ुत्रिकायाम्” इति विश्वः । पा्ञालिकापि क्रीडादिकं कारयेत इति प्रसिद्धमेव । 

वियाभ्यासो बाल्य एव घ्रीणाम्। यदाह-"बाव्येऽधीयीत विद्यां स्री काम- 

शाश्रादिकं पुनः? । पुरूषगुणा अपि भरते-- शोभा विलासो माधु्य॑स्थेय गा. 

म्भीयमेव श्च । ठलितै।दार्यतेजांति पौरुषेया गुणा अपि ॥ ५।। करुणन्नदाद्विक्क- 

वता। अक्रारणेत्यादि । विगततभाग्यया मया तव पुत्रो नदटष्टः। कीटशः। 

अकारणेनालक्षितहेतुतया स्मेरमीषद्धसनं तेन मनोज्ञं सुखं यस सः । शिखायां 
ललाटे च दत्तश्रेतसर्षपः । एतत्तु रक्षायै । क्रोडे सुप्तः । स्तनपायी च ।॥ ६ ॥ 
लवङ्किका । अत्र जीवितेति । तां विना जीवनमनहंमिति भावः । निति । मरणे 

तद्धियोगदुःखापनयादिति भावः । कामन्दकी । उत्कण्डेति । जन्मान्तरे 

तां द्रक्ष्यामी्युककण्डा ममापीलरधैः । तत्कथं मयापि खतोऽसिद्धतया लध्याशी- 

दातन्येति भावः । संगमेत्यादि । कर्मणां वैचित्यादस्माकं मालला सह संगमो 

न स्यात् । अनागमो नि्क्तिको यतः सः । माल्या मम च कर्मणां साम्ये 

मानाभावाजन्मान्तरे संगमो नियुंक्तिक इति भावः । तहिं प्राणल्यागेनालभत 

आह ~ प्राणलयागः पुनस्तापरान्तिफलः । तथा च तदर्थ स क्रियत इति भावः। 

संगमाभावे तु मानम्--म्रतोऽपि मानुषः शक्तो नानुगन्तुं शृतं जनम् । जायावजं 

च स्वस्य याम्य: पन्था बिमियते ॥ इति स्पतिः ॥ ५ ॥ मदयन्तिका । 
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२५८ १ ग्मुखस्य जन्तु°। ११ ०वचनादनन्तरं तां०। 
२१० ४ श्योगिन्यम्बरतो विंध० । त्ययं यस्याः | 
२९१ १ मदयन्िकाङवङ्गिके- पिस । ७ वयमप्यु- 
दताः० । १३ ०अये, मद्रा त्तोदामिनि । 
२१२ २ श्पोदामिनी । तत्सवं । ४ °भूरिजननीवि० । ९ ग्र 

मोदमपि नन्दय० । १२ श्रि विज्रम्भितं ते। 

भाविवाक्यमुत्रीयाह-- किमिति । अत्राप्रेसरी भरणे प्रथमा । अवहिता मर्ुम्॥ 
टवद्भिका । अत्राह भिय इलयाश्यः। मद् यन्तिका । अत्र वरंवदायत्ता । 
ते वचो न करिष्यामीलर्थः + कामन्दकी । निधितं निश्चयः कृतः । मदय- 
न्तिका । खगतं गुरुसमीपे प्रियस्मरणय्यायुक्तलात् । अत्र॒ जन्मान्तरेऽप्ययं 
प्रियः खादिति तत्काटेऽस्य स्मरणमिति भावः । ठवद्धिका । अत्र मधुमती 
नदी । संदानितं बद्धम् । विट्क नि^"न्नतप्रदेशः । "विटङ्क उत्नते देशे" इति रत्न- 
कोरः । सक्रषटणः कच्चिद्रनेचर आद-मारुतीत्यादि । भूरिवसुनिंधिय नि- 
श्वयं कला वदहिपतनायात्निं प्रवेष्टं घुवर्णविन्दुं शिवं लक्ष्यीकृयागच्छति । कीटशः। 
मालतीमरणं ज्ञाला संसारविषयेष्वेश्रयादिषरु जीवितेषु प्राणधारणेषु च विविक्त बि- 

वेकशालि । निविण्गमिति यावन् । चेतो यस्य सः । विरक्ति पाठः सुगम एव। 
जीवितेष्विति बहवचनं प्राणधारणक्रियाणां वहूलात् । अधुना भूरिवदुवियोगे 

सति हताः स्मः॥ ९ ॥ मद्यान्तिकाटवाङ्गकै । अत्रायातं महाभीतिः । 

किमित्यादि । असयः खङ्गाः पत्राणि यद्य वृक्षस्य । दारकलात् । चन्द्नरस 
च्छटा आश्वयौत् । आसारो वृष्टिः । तयोरेकदावप्रातः पतनं किमयम् । भूरिवसु- 
गतानर्थश्रवणादसिपत्रपातः । माटतीमाधवयो जविनाज्न्दनरगासार इति भावः। 
क्रिमय मेघदीनो ऽस्रतवर्पोऽमिस्फुलिङ्गमिधरः ॥ १० ॥ समित्यादि । संजीव 
नौपयेर्विषस्य च व्यतिकर मेलकं तेजसस्तिमिरस्य च मलकरं वच्नस्य चन्रकरसय 
च मिलनं विधाताय सदशीकरो तीर्थः । आयीच्छन्दः ॥ ११ ॥ नेपथ्ये | 
अच्र लोको जगत् । अलोकः खैः । तयोमध्य इवय । मद्गठं प्रयः । अनायेया 
बालया । निरनुक्रोशा निर्दयाः । नन्दनाय दानोपक्रमात् । जन्मरत्यादि । उष- 
रागो राहुप्रहः । यथा कृष्णपक्षाजन्मान्तराचन्द्र का कलोपलभ्यते तां च कव- 
छ्यितुं राहुरुपस्थितस्तथा तावकरीनमिदं दृत्तान्तखरूपमिति भावः ॥ १२ ॥ प्रमु- 
ग्धा पित्रृशोकजनितमोदात् । माधवः । अनर्थपरंपरायोगादतिकषटम् । पएषे- 
त्यादि । दयं मालती प्रवासरमतीतापि राक्षसीदस्तमतिक्रान्तापि पुनरन्यथेव कथं 
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२९१३ २ "वणि भअवदीपिणेहणिव्वसेसं समासासि० । 
४ ग्मद्यन्तिकाटवङ्गिके--युप्प । १४ श््रष्ठान्वये 

च त्वयि | 

२१४ १ स्मद्यन्तिकाच मव०। ४ न्तर्वैतः कृता । ९4 गदे 
हिज दाणीं अवहदं हिअअस् आप्ङ्काप्र० । 

१ °णिरवसेप्रं माहवपिरिणो माल्दीए अ फलदा मणो०। 
७-८ (्कलर्हंसकेन सह प्रमोदनिर्भरं गृ्यन्ावित 
एवामच्छत्ः । 

संशयं प्राप्ता । पित्रृशोकात्। अत्रोपपत्तिमाद--फलदानाभिमुखदय भाग्यख दा. 

राणि सुखदुःखोपनयनानि निवारयितुं को नाम जन्तुरीषटे समर्थो भवति । 
अपितु न कोऽपीदयर्थः । श्रवासः परहस्ते च परदेरेऽपि कथ्यते" इति 

नानार्थः । नामानव्षतौ । द्वाराणीति बहुत्वेन निवारणेऽशक्यतोक्ता ॥ १२ ॥ 

श्रीपर्वतादिति । श्रीप्वतीदहमिह सलरमतिशीप्रमपतमागतोऽस्मि । तच 
माललया सह् । करुणाप्रधानवनेचरवचनादनन्तरं तां मालतीं न पदयामि । माल" 

लपायमधिगम्येदयादि करुणवनेचरवचनम् । आयौच्छन्दः ॥१४॥ रबवङ्किका - 

मदयस्तिके । सखि मालति, ननु भणामि सखि मालती, ईइति । प्र्पक्त- 

मोऽयम् । अत्र निःस्फुरं चलनश्त्यम् । कामन्दकी । सोदामिनीप्रभावकृतद्र- 
्रयाश्चयमाह- किमिति । मेषाभावादरष्टेराश्यैहेदुतयेवकारः संगच्छते । मा- 

धवः | प्रयापत्न पुनरायातम् ¦ भवतीत्यादि । अस्या नासा दीवश्वासा भ- 
वति । चलनादेव । प्रसन्नस्तनं हृदयमपि भवति । चक्षुश्च क्िग्धं सत्निजप्रकृतिसिथरं 

भवति । तदनु तत्पश्वान्मुखम् । कठ । मूच्छौपगमात्प्सन्नं शोभते शोभया स- 

वतो व्याप्तं पश्चमिव । परिणतमिति पाटे विकसितमिलर्थः । विततश्वासोत्नादभर- 

णुन्रपयोधरमिति पाठे दीयेश्वासस्योन्नाहेनो दमेन प्ररितौ सनौ यत्र तदिलयर्थः॥१५॥ 

अवीत्यादि । ततक्षणं मद्राण्यामालो निवर्तेते । कीदशः । नन्दनसदितं शरं 
पादनतमपि तिरस्कृलयाभिसमृष्े पतन् । गादहषौश्वयश्च । सहभावस्य विकल्पात्स- 
ह्नन्दनमिति ॥१६॥ सेस्यादि । सेयं योगिनी भिन्नमेषा संप्र्यायाति यस्या 

अयं वागभरतजलासारो वचनामृतजलधारा जलधरजलधारामप्यतिक्रामति। सौहि- 

लादिना ततो ऽप्यधिका भवतीवयर्थः ॥१७॥ मारुती । अन्न चिरस्य बहुकाङेन । 

ज्ीषेत्यादि । दै पुत्रि, लं जीव । ततो वहभाय जीवितं देहि । लज्जीवना- 
दरन्धवोऽपि ते जीवन्तु । प्रशसङ्कैः । प्रशषसतार्थे कन् । दिमसंबन्धशीतसेमौ ल- 
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२१९ १ ठवङ्गिका-को वा इमर्सि सपूरिदप्तव्वप्पआरम- 
ह्वे ण परिहासपुण्णो होइ । ३ व्देवं महा 
4 ग्मन्न रमणीयतरं यद्०। ६ शश्चिराघूर्णो° । शत- 
बन्धात्मा मनो०। ८ व्वस्तुवृत्त० । ९ ०चनमायांयाः। 
११ श्पचन्धानन्द्ण 

वद्गिकां च जीवय ॥ १८ ॥ मद्यन्तिकालवङ्गिङे । संभावय योजय। क- 
पाङेत्यादि । अनया सौदामिन्या कपाल्कुण्डलारोषाहुजौतं मालस्यपहरण- 

“रूपं तजनितविपत्तेः सकाशाकच्छरात्संकरानिबेन्धेनातिप्रयत्नेन वयमुद्रताः ॥ 
॥ १९ ॥ मद यन्तिकाटवङ्गिके । अत्र पुनकैशकारितया पुनरुक्तदारण- 
त्वम् । प्रतिकूलस्थैव विधेरधुनानुकूलत्वमित्याशर्यम् । पीत्यादि । मालतीर- 
क्षणेन बहुजनरक्षणजन्यपुण्यनिवदधारिके हे चिरेण त्वं द्सि। अतो हेतोस्त्वमे- 

ह्यागच्छ । हन्त दर्षे । ममाङ्गमालिङ्य दय । शरीरं कीटशम् । दत्तानन्दमपि 
माकतीदरीनेनेति भावः । है सौहदाश्रये, नतेविरम । त्वमेव नमस्या यतः ॥२०॥ 
तदेवाद--बन्येत्यादि । तमेव संसारस्य नमस्या । एवंविधैर्विलसितैराकाश- 
कमणरूपैवौ शरषनीयसिद्धिस्त्वं यतः । कीटैः । बोधिसत्वा जीमूतवाहनादयः। 
तानप्यतिक्रामन्ति तैः। तेषमिकरेकजीवनास्वया त्वनेक जीवनादतिङय इति भावः। 
यद्रा बोधिसत्वो वुद्धविशेषः । तदतिकमवतिमिः । अनेकपुण्यकारित्वात्। यस्या- 
स्तव विजृम्भितं चेष्टितं पूेपरिचयेन प्रतिबद्धमह्ूरितं बीजं करणं यत्र तत् । 
उद्धतप्रचुरफलुक्तं च भवति । तथा च त्वदुपक्रणेन कृ ताथौस्मीति भावः। अन्य- 
द्पि करमायङ्कररूपं विजृम्भितं पूरेप्रतिबद्धवीजमुद्धतग्रचुरफलशालि भवतीति 
ध्वनिः ॥ ०१ ॥ मालती । अत्र समासादिता प्रापिता । केसरएवली बकुल- 

माला सेवाभिज्ञानं प्रस्ययचिद्ं दृस्ते यस्याः । तथा संधारिता रक्षिता । 

मजीवनेनेति भावः । मदयसन्तिकरारख्वद्किके । अत्र त्वज्ज्येषठा कामन्दकी 
यथास्माक़ सुप्रसन्ना तथा यद्वा त्वमपि भवैत्य्थः। सोदामिनीज्येष्टलादमि भगवत्या 

गुरुलात्तस्यामत्यादरसूचनम् । यद्रा सोदामिन्या एव भगवतीकनिष्टत्रेनादर 

उक्तः । अपीत्यादिं । चिन्तामणिरपि चिन्तारूपं परिश्रममपेक्षते । अचिन्ति- 
तप्रदाने चिन्तामणित्वव्याघातादिति भावः । इदं पुनराश्वर्यं मन्ये यदार्यया 
सीदामिन्याचिन्तितं कृतमिति । तथा चाच्रानुकारोऽपि नेति भावः । अत 
एवालन्ताशर्यम् ॥२२॥ सौदामिनी । नन्दने परहपौ मकरन्दमद्यन्तिकानु- 
रूपधटनात् । वरगुणानाह- ाच्यानामिति । यदिह त्वयि जामात- 
यत्य प्रीतोऽस्मि तेनेयं मरयन्तिका तव प्रीत्यै तवत्प्ीतिं कर्तं भवतः प्रेयसे मि- 
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२९९ ! णनोपग्रहा० । २ वस्तुवृत्तम् । यतः०। ६ ग्दामिनीप्र- 
त्यक्षमनयोकरत्तयं प्रतिन्ञावरयमावा० । £-७ °नयन्ति 
महतां सस्तुतापपिन्यः कल्याणिन्यो नीर 
१० ङकेशोऽपि मच्छि°। 

२६७ १ ( सष प्रणमन् ।) ०भगवती, अतः परमपि प्रि । 

°मगवतीपादप्रसादात् 

चराय सुहृदे मकरन्दायायास्माभिरपि दीयते । पूवैमनुरागेन दत्ता । प्रीतिहैवुमाद- 

सचरितानां गुणिनां च गणनीये स्थिते प्रशस्तवंशे । पाठन्तरे ख्यातवंशे । प्रशस्तं, 
क्षिप्तं व्यसनमञ्युभं यत्र तत्र । सातिशये । प्रन्युत्पन्नमताविति पाडेऽभिनवोत्पन्न- ` 
बुद्धा प्रतिभावतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ माधवः । कृताथेता त्रपनन्दनाविरोधात् । 

माटती । आदद्काविरोधादिविषया । म्ममेदित्वाच्छल्यम् । खुवङ्धिका । 
सत्र श्रीमाधवस्येति प्राकृते पूवेनिपातानियमत्वात् । फलिता मनोरथाः । एतयो- 

रायतिञ्द्रविवाहादिति भावः । सर्वे इति । भगवति काथनिधाने । अत्र 
जयेति शेषः । छखवङ्किका । अपि तु सवँऽपीलयथः । कामन्दकी । अद्कत- 
मिलयादिनोप्रमूहनमाह । यदाद--'अद्धुतस्य तु संप्राप्तिर्भवतादपगूहनम्" । 

इति । प्रकरणं मालतीमाधवाव्यम् । कथमिव । अत्र पित्रा्यनुमत्या नादं दत्ता 
त्कथमियमेवमादेति मावः । अन्यथेति । चोरिकया वृत्तं वस्तु विवाहकृ्यम् । 

जायायाः सोदामिन्या वचनमन्यथा । अमात्यागोचरेणेय्थः । लवङ्किका । 
अत्र सोदामिनीवचनं किंरूपमिलयाशयः। कामन्द की । श्रावकेति पाठकदश्ञायाम्। 
प्रकृतिः शिष्टः । माटखती । अदो संवरणम् । अत्र मन्त्रिणो मतितुरिति रोषः । 

माधवमकरन्दौ । कल्याणिन्यो मम संपन्ना यतः इति भावः! यदिल्यादि। 
यदायुष्मतो्युवयोः । कल्याणमन्योन्यलाभरूपं पूवे मनोरथेरेव वृतमाकाह्धितमभू- 
तत्पुण्येमंदु क्रमेश्च निखष्राथैदूतीकल्पकपटेः फलितं ।* मच्छिष्ययोरवलोकिता 
सोदामिन्योः कृशोऽपि फलित इति लिङ्गविपरिणामो योग्यलनात् । करोनेति पठे 
ताभ्यामेव फलितमित्यथः । तथां त्वन्मित्रस्य मकरन्दस्य मदयन्तिकया सद 

संबन्धोऽपि निष्णातो निःशङ्कं विहितः । वृपनन्दनावतिप्रीतौ विदितौ । अत 
एव निःशङ्ता । अपरमतःपरं यत्प्रेयः प्रियं कतेव्यमस्ति तदप्युच्यताम् । तत्क. 

रोमीत्यथः ॥ २४ ॥ सन्त इत्यादि । सजना निरंतरं धार्मिकाः सन्तु । त्र 
हेतुः । विनष्टपापोद्रेकाः । तथा च सतां पुण्यमुज्जम्भतां पापं नङ्यतामित्यथैः। 

राजधमे रक्षणादौ सदा स्थिता तृषा भुवं रक्षन्तु । वसु धनं दधातीति वघ्धेत्य- 
नेन विपुलधनवत्वं भुव उक्तम् । काले वादौ शस्थाविरोधि सम्यक् ततं व्यापकं 
यथा तथा वधरणशीला मेधाः सन्तु । भकाल्रृष्टया शास्या नाशात्काल इत्युक्तम् । 
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२१७ ३-४ सन्तः सन्तु निरन्तरं सुकृतिनो विध्वस्तपापोदयाः 
राजानः परिपालयन्तु वसुधां धम स्थिताः सव॑द्ा। 

काटे संततव्षिणो मुचः सन्तु स्थिराः पृण्यतो 
मोदन्तां घनबद्धबान्धवयुददरषठीम्रमोदाः प्रजाः ॥ 

इति मारुतीमाधवे दश्चमोङः । 

अत्र हेतुमाह- प्रजानां लोकानां पुण्यात् । प्रजा हृष्यन्ताम् । धनबद्धो निरन्त- 
रक्तो बान्धवानां संबन्धिनां खहदां मित्राणां गोष्ठीषु प्रकृष्टहषां याभिस्ताः । तदनेन 

प्ररास्तिरक्ता । काग्योपसंहारोऽप्यनेनेव कृतः । यदाह -- "वरदानस्य उक्तियी 
सा काव्य उपसंहृतिः ॥* इति ॥ २५ ॥ 

लस्धं दुरठभदशासनं सुरगणग्रामश्च केवर्तिका- 
दवियावंशविभूषिते अपि श्युमे छत्रे उभे धारिते। 

यनायं समभूद्धिजातितिलख्कशण्डश्वरः पण्डितो 
मीमांसिकरदस्यवरयहृदयो दातावदातारयः ॥ १ ॥ 

देवेशं समपूत सोऽयममलं मीमांसकं सत्कविं 
सोऽप्युनेरजनिष्ट जेमिनिमते रामेश्वरं सद्रधम् । 

मृते स्मायमपि प्रतीपजयिनं मीमांसयालकरृतं 
युद्ध धीरगदाधरं कविवरं पुत्रं पविच्राशयम् । २ ॥ 

विद्याधरं वरमजी जनदेष प्ररं 
हीरं जनेषु जयिनं गुसुणोक्त ् ाल्रे । 

प्ापूत सोऽयममलं गुणिनं सुपुत्र 
तं रत्नपूर्वधरमेष जगद्धर च ॥ ३ ॥ 

येनापाठि कटोरगोतममणगेवंोपिकं खण्डनं 
येनाश्रावि सकोषकान्यनिवदहं तत्पाणिनीयं मतम् । 

छन्दोऽलंकरणं च भव्यभरतं येनाध्यगामि ध्रति- 
स्तस्यामुष्य जगद्ररसख कवितुष्टीकेयसुज्जुम्भताम् ॥ ५ ॥ 

असूत यं रत्नधरोऽतिभव्योऽतिभस्यरूपा दमयन्तिकापि । 
जगद्धरं तकृतरिप्पणे ऽदः समाप्तिमापदशमो ऽनवयः ॥ 

इति श्रीमन्महोपाध्यायपण्डितराजमहाकविराजधर्माधिकारि- 
श्रीरत्नधरपण्डितात्मजश्रीजगद्धरविरचितायां भारुतीमाधवरी- 
कायां दरामोऽङः ॥ 

मा० ३४ 
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